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 مابي د
 لقانلا لقب ةروص

 لمحم ضرألا ةركف . ابك المأ نع سمشلا بيت ال ةيروطاربا
 « ضرعلا طوطخو لوطلا طولك اطر ارانز ةفارتللا اهناولأ نم

 نم دوسألاو ىساحنلاو رفصألاو رمسألاو ضيبألا عضم اهناطلسلو

 نايدألا نم روصب ماوقأ نيدت اهك ؟ دابأ زخاج وب 3 تالالس

 هللا لبلبام لثمت ةنسلأو تاغلب قطنيو ءدعلا اهرصحيال دئاقعلا نم ناولأو

 « راحبلا دوست ةيروطاريما . ةعدقلا لباب ف ضرألا لهأ تاجملنم

 مارق ارك عع ى اهلدأو "ةطبانلا نما د ناكل ةاضؤوو
 نيياللاب اهتورث ردقت ةيروطاربما ٠ لاصفتالا ال لاصتالا هيف ةايحلا

 كيلا ليني ماقرأب اهدراوم ىصحو « نانرلا رفصألا نم نيبالملا فالآو

 كلت رصحلا ةيباسح ةقيرط اوعرتمي نأ باسحلل رينو ٠ ةموهوم اهنأ
 تارايسلاو سومشلا داعبأ نوسيقي ذإ نييكلفلا ةقيرطب ةبيبش دراوللا

 اهميقي ةيروطاربمالا هذه . ةيضرألا لايمألاب ال « ةيرونلا نينسلاب

 زو ىلع هئزو ديزي ال « ماظملاو محالاو مدلا نم ىرشب لكيم اهدمقيو
 ٠

 ىرشبلا لكيهلا اذه 0 ىمظعلا ايناطظيرب ماوحاو عفدم 1-32

 . مظعلا ىداغف « ليئَصلا



 « ةيوطاربمالا هذه تكرحت ةريخألا تاونسلا عضب ىف ةرم نم

 لإ هروصت ال «:نايبفما » كرحتن اك « ارحبو ار اهمدع تبعأو

 ةعبرأ نيب هعضتل ىدناغ ىلع ضيشلل ًادادمتسا « ةعدقلا ايجولوثيملا

 هيلا لصي ام غلبأل اذه نإ ىرمعلو . ةصوصرلا تانبللا نم ناردج

 نيب سبح وه اذإ ءىشب سيل ليثضلا ىدناغ مسج ناف ٠ ىويندلا مثولا

 ءامس ىف ةقلحم هحور تمادام « ذالوفلا وأ ةراجملا نم ناردج ةعبرأ

 وج ال « ةيضرألا ةركلا وجلب « قرشلاوج بربكتف «ةحيسفلا ةيرحلا

 . اهدحو دنهلا

 تعاطتسا ىه اذاءاهتمظعب ةريدج ةيناطيريلاةيروطاربمالا نوكت امنا

 دواد نب نابلس نحسب ناك اك « مقف » ىف ىدناغ حور نحسن نأ

 . دوجولا نم اهرثأ وحمتو « ةليل فلأ تاياور ىف نيطايشلاو نجلا

 ىرخالا حاورألا ىذنتو « ةيرحلا ءاضف ىف حبست ىدناغ حورو امأف
 ةرجح ىف « ىبارتلا لكيملا نجس هثدحي نأ نكي رثأ ىأف « اهئدابع

 :ذالوذوأ ةراحتس نم ليم قضت وأ + طاريق لست اهناردج ضرف

 «ىربكلا ةزجعملاب ؛ىنافلا دلاخلا « «ىدناذ» ىنأي هتلوجر لاّك ١فو

 « اذوب ىدق نم نيجراخلا « دنهلا ىف نذوبنلا ساجنالا نيب ىوسيف

 قراوفلاو دئاقعلا لعوضقيو « هسأرنم نيجراحلا « رابط الانييكودنملاو
 نيوكتلا قلمي نأ عيطتسي ام لكب ليوطلا نامزلا اهاذغ ىتلا ةسدقلا

 هنال «ةزجعلا مثل اذا تولاىلا مايصلاب دهس مث . ماهوأالا نم ىرشبلا



 ريمض لظقوت نأ مطتسي و « :متثانلا دنهلا ريمض ظقوي نأ مطتسي م

 نجسلا باوبأ هل حتفتو « ةيضرألا ةركلا وح برطضيف ؟ زيلحتالا

 تاموكحلاو كوللا بطاخي مث . ًائيجس تومي نأ الاىبأيف ار وكمل

 افرصنم « وجناما» نم ةرحش لالظ تحت ايقلتسم «نحسلا.ىف دعب وهو

 . سفنلا ىضار ًامساب هلامسأ ىف تولا لبقتسي « ةقيمعلا هتاواص ىلإ

 نيذوبنلا ساحن الل ةسدقلا لك ايملا حتفتق دنهلا ريمض ظقيتسي انهو

 ةزجملا مثو « ةيسايسلاو ةيندلا قوقملا ىف دنهلا لهأ لك ىواستيو
 . نمالو « ةذوعشلا قيرط نم ال « قرشلا خيرات ىف ةرم لوأل ىربكلا

 رجح لوأل اذه نإ ىرمعلو ٠ عانقالا قيرط نم لب « فيسلا قيرط
 انهو . رانلاو ديدحلا ةوقب ال « نايالا ةوقب قرشلا لالقتسا ىف ىننب

 . . نيح ىلا ىبارتلا محلل ًامزالم لظي نأب ىضريو « رئاحلا حورلا رقتسي
 . اهاحض ىتلا ةيحضتلاو ؛ اهادأ ىتلا ةلاسرلا لبنل ايو « ىدناغ ةمظعل ايف

 ةوقلا صصانع هلالخ تنوكت ًاخيرات ليثضلا لكيملا اذهل نأ لع

 كربظي هنأ خيراتلا اذهل ةزيم ريك أو « ىدلاغ اهم زاتع ىتلا ةمظعلاو

 ىف « هصئاقتو هنالك نع كل فشكيو « ةقحالتلا هراوطأ ىف ىدناغ ىلع

 اذه نمو . هتخوخيش ىف هكسنو هونق مث « هبابش ىف هلوحت مث « هابص
 .هثدابم رصانع « هتمظعو هنوق صصانع عم تنوكت فيك فرعت خيراتلا

 تايرظن نم ال « ةدوهشم عئاقوو تايلمع نم اهصلختسا ىتلا ةيسايسلا

 اهوصلختسا وأ « قرولا ىلع ءامعزلا نم هريغابطخام رثك « ةغراف ةيواخ



 مج أ ع د

 ْ . خيراتلا مهشغو مهسدح باخام رثكو « خيراتلا نم

 فيك فرعت نأ كنكمأ « ميظملا ىدناغ نيران تبعوتسا تنأ اذاف

 هلقصت تنأ دعب رهدلا ىدم ىلع نوكتي ذا ةوقلا نم [دبلا رثأ نوكي

 ذا انلاو كنسلا نيزعلا را نرك فكر هكراوكل او قوازملا

 . تايلمعلا نود تايرظنلا ىلإ دمعي
 اهرشنو وه اهبتك امهسفن يدناغ ةريس نم ءزِؤل خيراتلا اذه امأ

 دقو.«زوردأ »رتسم ىعدي هصخشب نيبحعلا هيديؤمنم ىزيلحنا لجر

 ةمجرتلا ةقيرط صيخلتلا ف ىخوتن فوسو . اهرشن لبق ىدناغاهعجار

 « نيرشعلا نرقلا ريشب » خيرات رهظي ثيحب « باتكلا لوصفل ةيلكلا

 عضب الإ لمحأ مل ىنأ ىلع . فورظلا كلذب حمست ام ردقب ًادرطم الصفم
 اننأ انرذعفءتبقاعتو تاحفصلا تلاتت اذاو . اليلق الا فرصتألو ءلج

 تلفأ نأ دعب « ضرألا تايروطاريما مظعأ زه لجر ةايح نع مجرتن

 ماهوأ هلوح نم اهتك اح ىتلا ةراجحلاو ذالوفلا صافقأ نم هحور

 . نيرشعلا نرقلا

 رررظم لوغامسا



 لودلا لصقلا
 نكسملاو داوملا |

 لصألا ىف اوناك مهما رهاظلاو ظهصن# «اينابلا» ةفئاط نم نويدئاغلا

 اولظ مهنكلو . ةلججال « ًاموجين ملسلا عيب ىف ةراجتلا نوطاعتي راج

 1هاطند 88 «راوايثاك » تاعطاقمنم ريثك ىف ءارزو لايجأ ةثالثذنم

 هترطضادقو «ءىدابملا نوردقي نيذلا لاجرلا نم «ىدنافاتوأ» ىدجناكو
 براك ثيح 20:طوصلم» « ردنايروي» رذاغي نأ ةيسايسلا سئاسدلا

 امل . «داحانوح» ىلإ ًايراه أحلي نأو « ءارزو سيئر يأ « ًاتاويد»

 ببس نع لئثس املو . ىرسلا هديب هايح « ةعطاقلا هذه «باون» لباق

 ريغ ادبع «ردنابروبي» باونل ثعطق دق ىلا ىد نأ » لاق كلذ

 . « فواخم

 ( لوألا هحوز نمدالوأ ةعبرأ هل ناكف «نيثرم «ىدناغاتوأ» جوزتو

 «اتوأ» دالوأ نأب ًاقلطم رعشأ ل ًاريغص تنك .الو . ةيناثلا نم نانثاو

 ىمسو « ىدناغ دئاشمرك » ناكف هدآلوأ نسا مآ ءاقشأ ريغ اوناك

 اههالكو « 6 ىدنأغ نمديسلو » ىعدب مهسداس ناك ام « ىدناغ انك »

 ْناكَف 6« ىدناغ ابك » نأ 37 رخآلا وات امحدحأ «ءارزو سيئر ناك
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 املو « راناكناف» ةرازول ًاسيئر مث ؛ ام دهعل ( فيزكح ابا ةراكو سكو

 .٠ « توكحار ) ةموكح نم ًاشاعم لوانتي نأك تام

 هدقفي ناك ذا «ىلاوتلا ىلع تارم مبرأ « ىدناغاباك » جوزتو
 ناتاتف نيبلوألا هيحوز نم هل ناكو ٠ ةرم لك اهنم جوزتي نم تولا

 ةئالثو ًاتنب تيقعأ دقف « ىابلتوب» ةيلاثلا هتحوز امأو ؛ ةدحاو لكن م

 مهرغصأ انأ تنك ؛ ةيبص

 ناك هنكلو « اعرك ًاعاجش لوقلا قداص هتفئاطا ايم ىدلاو ناك

 ةعبارلا جوزت هنآل « ةيناويحلا لويلا ىف ادهاز نكي لو ٠ قلما قيض
 « ديلا رهاط ًادج امقتسم ناك هنا ريغ . هرمع نم نيعبرألا زواحت دقو

 نيب مأ « هترسأ نيبأ ءاوس « هزيحت مدعو هبأر لالقتساب ًافورعم ناكو

 لاجر دحأ ملكت . عئاذ فورعم رمأف ةموكحلل هعوضخ امأ . سانلا .
 - الو . هلثع باسلا در « ىدناغالك » نكلو ؛ هريمأ بسف ةسايسلا

 جرفي لو ؛ تاعاس عضب نجسف « راذتعالا ضفر رذتعي نأ هنم بلط
 . همزع نع 6« ىدناغ » ىنثني نأ ثسعلا نم هنأ ىؤر نأ دعبالا هنع

 . ريسيلا رزنلا الا ماطحلا نمانل كرتي لو « ىرثي نأ يبأ لواحي مو
 ناك .سانلا ىلع ةايحلا ةبرجت هب دوجتام الا مهللا « لعتي لو معلا قلتي لو

 ًارداق هلمجت نأب ةليفك تناك هب راجت نأ ريغ . ةيفارغجلابو ميراتلاب الهاج

 نم هقفي لو .لاجرلا تاثم سوسي ناو «تالكشلا صوعأ لحينأ ىلع
 ةرثك نم بعوتست ىتلا ةفاقثلا كلت بعوتسا هنأ ريغ « اليلق الا نيدلا



 هحاا# دخ

 لوح رودث تناك ىتلا تاشقانملا عامسو دباعملاو- لك ايلا لع ددرتلا

 لع طع 61م (« اتيغلا » رش د همايأ رخآ وأ قو . ىودنملا نمدلا

 ةينيد تاعوطقم ضعب ددرب نأ داتعاو « ةرسألا ءاقدصأ نم فقشم ىمهرب

 ْ] . هتالص لالخ ًاربج

 . ةسادقلاو دهزلا رثأق ىتليخم ىف ًاعوبطم ىأ هتكرت ىذلا رثألا امأ

 ةيمويلا اهتابجو لك أت نكت مل اهنأ ىتح « نددتلا ةديدش ةنيدتم تناك

 اهترايذ امأ ٠ تونقو دبعت الك ةراح ةالص اهنع ىدؤت نأ ريغ نم

 ردق ىلع ءرك ذأ الو ٠ ةيرورنفلا ةيمويلا تابجاولا نم تناكسف دبعملل

 .فتنأ ىتح « ىنيدلا اهمايص ًاموي تامحأ اهما « ىنرك اذ هيلا لصتام

 ةرم تضرم . سدقلا بجاولا اذه ىف طرفت نأ ىف ًاببس نكي مل ضرلا

 مايقلا' ىف رؤي وأ ماظنلاب لين نكي" مل ضرلا نأ ريغ « موصلا لواح عم
 لب « ًامايأ مايصلا ىلاوت نأ اهيدل لاب اذ نكي ملو.. ىدبأألا بجاولاب

 ضعب فرذنت تناكو.ةمئاص تمادام؛مويلا ىف ةدجاو ةبجوب ىنتكت تناك
 مويغلا لالخ نم تغزبو 'سمشلاتعلط اذا الا لك أتال نأ .نايحألا

 ىلا نيملطتم مايألا كلت لثم ىف ْفقن الافطأ نحتو انكو . اهينيمباتأرو
 نم سمشلا عوذب همأ رشبي نم لوأ نوكي نأب فوغش انلكو « ءامسلا

 سمشلاىرتالراطمألا لصف لالخ ىف دنملا دالبو.ةليقثلا بحسلا لالخ

 سمشلا ربظت اناحىمأىلا اهيف عرهأ تنك ًامايأ رك ذألازأالو .ًارارغالا

 اهازتل جرحت :تناكف . مظملا أبنلاب اهرشبأل راطمألا لوطه دمي
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 لبق مويغلا ءارو تراوت دق نوكست ةديرطلا سمشلا نكلو « اهينيعب

 ! مبم ريغ » . لوقت دقو ! ةمئاص ىوطتف « اهآرع اهانيع لحتكت نأ

 1 نأك اهتابحاوو اهنوؤش ىف ىضمت مث ٠ « لك آ نأ ىنديريال هللا نا

 كناكو . ءايشألا قئاقح ىلع يكملا ىف ةردق تاذ ىأ تناكو

 ٠ ءاكذلا اهف نردقي نك ةيشاحلا ءاسن نا ىتح ؛ةموكحلالاوحأب ةطيحم

 رك ذأ لازأ الو « ًارذع ىتلوفط نم [ذختم اهتارايز ىف اهحاصأ تنكو

 روقاث » ةلمدأ نيبو اهنيب رودت تناك كارداو ةنطف ابلك تاشقانم

 ةيجاف © .٠

 نم ىلاثلا مويلا ىف « ردنابروي » ىف تدلو نيوبألا نيذه نم

 مل . ةسردملا ىلا تبهذو ىتلوفط تمطق كلانهو ؛ ١مهك ةنس ربوتك ١

 اذه ىف لمتأ 1 فا ةقيقحلاو ٠ ةيوعص لكب الا برضلا لودج ظفحا
 . ملا مذ الا مهللا ءىش نم ىم نوملعتي اوناكنبذلا ةيبصلاو انأ روطلا
 ةحف ىنرك اذ تناك ام « اقيعض ناك دبملا كلذ ىف ىلقع نأ رهاظلاو

 «توكحار» ىلا «راهابرو» ىلأ كرت ا1 تاوئس عيس يرمج ناكو

 م اهبف تنكف « ةيئادتبا ةسردمي ىنقحلاف ٠ ةيشاملا ىف اوضع نوكيل
 ةيناثلا ىلا لصأ مل ىنا ريغ ٠ ةوقلا طسوتم ايداع آذيهلت ىلوألا ف تنك



 تت ١ 3

 ىنثالا هذه لالخ رك ذنأ الو « ةءوناث ةسردم ل تنك كيب صسشع

 ءاوس « ةدحاو ةرم تبذك ىتا « تلوفط ىلع ؛ ىرمع نم ًاماع رشع

 ادعابتم « ادج الوجخ تنكو . ةذماتلا ف ىناوخا ىلع مأ « ىملعم ىلع

 قدتام دنع ةسردلا بابب نوك أ نأ ىنداع تناكو . سانلا ةقفارم نع

 تنكو ٠ فارصنالا دعب اوت تيبلا ىلا دوعأو «سردلا ىف ءدبلا ةعاس

 نأ لمتحا نك أ مل ىنأل « اودع تيبلا ىلا ةسردلا نم ةفاسلا مطقأ
 . ناك ص خش ىأ يب أزهي نأ فاخأ تنك اك « ناسنا ىأ مم ملكتأ

 ة نيج كسل قالوا افرك ذي سارق هوا قاد للعفو

 سمح انيلع لمأف © شتفي ةرم دفو دق ميلعتلا شتفم 24: . 6ةله

 ىف تأطخأف ( ةءزيلجتالا ةغللا ىف ) ءاجملاب انماع رادقم فرعيل تاساك

 ىنكلو ٠ هلاذح فرطب كلذ ىلا ىنهني نأ ردعلا دارأو « اهادحا

 شغأ تلأ ىرودقم ىف سيل هناي ترعش ىنأل « هبتنأ ال نأ تدمعت

 شغلا نود لوحي نأ معلا بجاو نم نآلو « ىراج ةفيحص نم ةيجبلا

 اوبتكب نأ اوعاطتسا ذيمالتلا ميج نأ ةجيتتلا تناكو ٠ ناحتمالا ىف

 ًاريثكو - اديلب تنك ىدستو انأف + قاذمام ةحتسلم تكلا ل

 شغلا نآل . اثبع نكلو « ةدالبلا هذه نع ىنفرصي نأ معلا لواحام

 ٠ هنلآ نأ ىرودقم ىف نكي مل ءىش

 ىف ىذاتسأ ردق نم لزني نأ هنأش نم نكي مل ثداملا اذه نأ ىلع
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 نأ نع ىمعأ ىعبطب تنك دقف . ىلق. ىف همارتحا نم للقي وأ ىرظن

 نم ًاريثك كلذ دعب ثداع دقلو ٠ ايس ىنم ربك أ مم نيذلا صئاقت دغأ

 تبيش ىنأل . ناك اك لظ هل ىارتحا نأ ريغ . ذاتسالا اذه صئاقن

 “ مهيياعم دعأ نأ ال « ىنم.ربك أ مث نم ساوأ عيطأ نأ ىلع

 تناك . رك اذب نيتقلاع نالازت ال دبعلا كلذ ىف نايرخأ ناتئداح

 تنكر ىسرد لاحم نع ج راخ ءىش ىأ ةءارق نع تفل ١ نا قداع

 ىذاتسأ ىفلكي نأ نم ضعتما تنك ىنأل ٠ ًامئاد ويلا ىمردزميأ
 نكلو«؛ىسورد زجأ تنك . هشغأ نأ هرك أ تنك اك« لمع جاوب

 ٠ اينع ًالهاذ لقعلا بئاغ يي ثنك ٠ اهنع ًاديعب ًامباد ناك ليقع

 فيلكتب باقع الف « لالا ناك انيك اهترحتأ دق تمدام نكلو
 .ىبأ هارتشا باتك ىلع ىنيع تمقو ام ةفدصب ىنا ريغ . ىرخأ تابجاو

 ىهتنعهتأ رقف هيوأل «انافارش» ءالو لوح اهمداوح روذب ةياور تناكو

 انتم طقم نيلتأ كلذ قو“ قلل هللا ينهذتو نافعا هيلا: لميا
 :لسمت ةروص « مهعم تيأر اهف تيأرف « نيلوجتلا نيسئابلا ضعب
 ةرجه ىف نيريرضلا هءوبأ هيفتكىف ةقاعم ةلا ىف لمحي «انافارش »

 نعال ارأ قد قت ةروزفلاو يناتكلا كر فق + هادا هليل

 ءاثر ىنهذ ىف ًايح لازالو . « هذتح لاثماذ وه » :٠ ىسفن ىف ثلق

 هتظنف- قامعأ نم مغنلا ىنزه دقلو . هدقف ىلع امهتعولو هتوم ىلع هدوبأ

 . ىلأ ىل اهارتشا هد ععب"انصن ب أاتيترشن وك »لع هفدعأ كلتا



 يلع ىبأ نم تاصح دقف . ةيأورب مق قاف ةيناثلا ةثداحلاو

 تكلف .(« ارهاشيراه » ايلطب ىعدب ةيليثع ةءاور دهشأ نأب نذأ

 ىتح «ىسفن ةرارق ىف اهناعم تنكسو « ىلق ىحاون لك ةياورلاهذه ىنم

 لشم نيقداص سانلا لك نوكي ال انال» لذات «تيخا يقل

 نحلا لك لايحا عم ةقيقحلا نع ثحبلاو « قحلا عابتا ؟ .« اردئاشيراه

 هذههتثعب ىذا ديحولا ىحولا ناك« « اردءاشيراه » اهلمحتىتلا مالآلاو

 ول اك « اردناشيراه » ةقيقح ىف دقتعا تذخأ دقلو ٠ ىسفن ىف ةءاوراا

 ىلا ثداوحلا ةقيقحي تنقيأ اك ءايلابخ ًابصخشال « ًايح ًاسخش ناك
 . هلوح نم فاؤلا 0-7

 هتايح ثداوحو لطبلا اذه تركو الع 2 ١ تيك اين اريتكو

 نييخرات نيلطب انوكي نأ الا نكمي ال ءانافارشو ارساشيراه ٠ ةيماسلا

 (؛ مويلا نيتياورلا نيتاه تأرق ول ىنأ ىف ًاقلطم كشأ الو ٠ نييلايخال

 . ىلوألا ىايأ ىف هب اهانه ىذلا ردقلاب قطاوع انزل

 ؛ ةريرم تاعرج عضب عرجأ نأ نم !ذه ىالك قايس ىف ىل دبال

 . سا وهب ًادبأام لوأو ٠ لكلا هجولا لع قحلا دابع نم تنك ام اذا

 نابشلا طبغأ ىل مرجالو . ىرمع نم ةرشع ةثلاثلا ىف انأو يجاوذ

 اورفي نأ نامزلا مكحب اوعاطتسا دقو ؛ ىلوح نم مويلا مهارأ نيذلا

 . مهنس ىف انأو هيف تمقو ام

 (؟-م) ْ



 عاام

 مني نأ ىلع ةرسآلا ءاربك مص مث . لوألا جوز . ةوخأ ةئالئ انك

 و ركفي و . دحأو مد. ف ىبامعأ دالوأ دحأو ىحاوزو ىخأ جاوز

 مهتاضرمب الا قلعتيال رمألا نأك « اماّيها انتابغر !وراعأ الو انحلاصم ىف

 رمألاب سيل نييكودنهلا جاوزو ٠ جاوزلا مامتا ىلع ةيلالا مهتردقمبو

 هف عايض . بارما هليبس ىف نايناعت دق نيترسأ نأ هانعم لب ؛ لبسلا

 ةئيبمو ةنيزلا تاودأو سباللا دادعا ىف ىضقت رهشأو « تقولاو لالا

 نأ لواحت نيترسألا نم لكو .مثالولا ةماقال لاومألا نمت« تاينازيم »
 ىو ىأ ناكو ٠ رورسلاو حرفلا رهاظم قاسي ونتو ًافارسا ىرخألا زيت

 ىف انعماف « اهدالوأ نم .تلاجوزب نم رخآ انكو ؛ نسم ريك هالك

 ميما رخا اذهزا زك ته تاويكلا

 .تانيزو ماقت ًاحارفأ كلانه نأ الا ائيش رمألا ىرم نحن فرعن ل

 نيتأ انع تابيرع تانبو ةمخف مثتالوو ةديدج سبالمو ًاصقرو ءانغو

 ٠ نهب وهلنل
 نك + يجاوز دعب اذيملت تلاظو + اذيبلت تدك ىلا لبق نه كلت

 ىف رثأ نم جاوزلل نكي لف . ةدحاو ةسردم ىف سردا فاو اويانأ

 بابش نم مكو . اددب تبهذ انرامعأ نم ةنس عايض الا ةيسردلا انتايح

 كلذ دعب تيضم ىفأ ىلع . ةحدافلا رئاسملا هذه سفن نوساقي دنهلا

 ىلع راح تنك ىنأ ريغ « ةوقلاو ءاكذلا طسوتم ٌتنكو « سردلا ىف

 . خيبوتلا الو موللا لمتحأ ال ثنكو . مهفطعو ىتذتاسأ ىضر ماودلا



 ىف اهلث تيكب ىنأ رك ذأ ال ةرارع تيك « بنذب ًاباقع ةرم ثبقوع
 . قتايح راوطأ لك

 اعريمتالا اينلا نيهذأ ال تنك و: ةيسايرلا بانلآلا :تقمأ كيتك"

 نم نوكت نأ بجاولا نم نأ نآلا دقتعأ ىنأ ريغ . ةيرابحا ابنأل

 قيغر ىلإ عجريف « احل ىتقم ببسامأ ٠ مياعتلا جمارب ىف ةيساسألا داولا

 تبرق دقو « ضرما شارف ىلع ناكو « ىبأ ضيرمتب موقأ نأ ىف ةديدشلا
 هبناجب لظأو لزنملا ىلا ع رهأل سوردلا ءاضقنا بقرتأ ثنكف . هتياهم

 باعلألا تناكف . ةيانعو ةقد لكب هرماوأ دفنأو هضرمأو هب ىنعأ

 نأ «ىميج» رتسم ىلا تاسوت كلذلو « ةبغرلا هذه نود لوحت ةيضايرلا
 ناكو ٠ قالسوتب أبعي ل هنأ ريغ «ىأ وحن ىجاوب موقأل « اهنم ىنيفعي

 ةسردلا ىلا ثبس لك نم ةعبارلا ةعاسلا ىف بهذل نأ بجاولا نم

 « تقولا اهب طبضأ ةعاس ىعم نكي ملو « ةيضايرلا انباعلأب موقنل
 . سقطلا بارطضاو بحسلا ىنتعدخو

 ىناثلا مويلا ىفف ٠ اهيلالصأ نأ لبق ةسردملا اوحراب دق ذيمالتلا ناكو

 ثدح اع هيلا تردتعا الو « ًايئاغ تنك ىلا 6« ىميج » رتسم ظحال

 ٠ ىل باقعك" ةريغص ةمارغ ىلع ضرفو « ىنقدصي نأ ضفر ؛ امام
 فيكو -. لألا لك ماهتالا اذه ىنملاف ؛ بذكلاب ثمهتا دقل

 نزحب تيكبف ٠ كلذ ىلا ليبس نم نكي مل ؟ ىتءارب تبثأ نأ عيطتسأ



 نأ بجي قداصلا لجرلا نأ ىنهذ ىلع أرط نأ ثبلأ مل ىنكلو . قيم
 ءىش ىأ لاهاب ىدبع رخآ ثداحلا اذه ناكو . هرومأي ةيانع اذ نوكي.

 ىنع تمفر نأ دعب الا غلاب ىل أدهي 1 ىنكلو . ىسردو ىتسردمب قاعتي

 . ىبذك ءاقلت ال ىلاها ءاقلت « ىلع تضرف ىنلا ةمارغلا

 هل



 فاثلا لصفلا
 ةسردملا مايأ

 ناكو « ةنماتلا ف ىنارقأ دحأ نيو ىنيب ةقادصلا رصاوأ تدقع

 .ىجوز ىنترذحو ىندلاو ىترذحف «قالخألا مقتسم ريغ هنأ هنعاقورعم

 تلواحو ؛ ىجوز حئاصنل عضخسأ ال ثيحب كلا نم تنك نكلو

 مم ىلا ىل اتلاقام اريثك ٠ ىبأ لويم نم دضلا ىلع لمعأ نأ ةرم لوأل

 ىتلا بياعملا هيف قيدص نأ فرعأ ىنإ » امهتبحأ نكلو . ءوس نيرق

 نأ عيطتسيال كلذ ىلع هناو . هلئاضف نافرعتال امكنكلو « اهنارك ذت

 ٠ نأ هتقادصب دصقأ امنا ىنأل « ةليذرلا قيرط ىف ىندوقيو قالخأ دسفي
 ىناو . لاجرلا نسحأ نم حبصأ ماقتسا اذا هنا داقتعا ىلع هجوعم موقأ
 ام لوأ ثداحلا اذه ناكو ٠ « هايإ تبحاصم نم اقفشتال نأ اوجرأل

  ةايحلا ىحاون نم ةيحان ىف احاصم نوك أ نأ تلواح

 ريغ ثبلأ لف ٠ ىطوش عطقأ ىناتكرت امهنكلو « ثلق امب امنفت م
 نأ ديرب نم نأ تفىعو « شاط دق ىباسح نأ ىل نابتسا ىتح ليلق

 نألو « هب ةيبح ةقالع ىلع نوكي نأ بجبال صخش جاجوعا موقي

 ةقادصلا نا . ايندلا هذه ق دجحوت اماق ةيسفن ةفص ةيقيقحلا ةقادصلا

 ءاقدصألاو . ةفلتؤلا مئابطلا نيب الا مودن نلو ةميق تاذ نوكست نل
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 لاحم نم نوكي ال اذاو ٠ ًادرطم ًايسكع ًاريأت ضعب ىف مهضعب رؤي
 هصئاقن حالصا ىف رثؤي وأ هقيدص بياعم نم قيدص حلصي نأل

 عم ةيفطاع تاقالعب طابترالا نع دمتي نأ بحي ناسالا نأ يأ رو

 عابتا ىلا هنم ةليذرلا مم حوطتلا ىلا برقأ نوكي اهنإ كاذب هنأل « سانلا
 لظي نأ اما بجي « هللا عم ةقادص دقمي نأ ديرب ىذلا ناو ؛ لئاضفلا
 « اتطخع نوك أدقو ٠ اهلك ايندلا عم هتقادص دقعي نا اماو 00-6

 تناك نضالحا ةقادص دقع ىف ىتلواحم نا ىلع ىنتلد ةبرحتلا نكلو

 . الوم الشف

 « حالصالا » نم ةفصاع دبعلا كلذ ىف « توكجار » حاتجن تناك

 محللا نولك أب اسر ودم نم ارفق اموي قيدص ىل لاقق

 نم نيفورعم لاجر ءاعسأ رك ذ لب اذبم فتكي لو .روخلا نورقاعيو
 هتلأسو «رمألا نم تصحسمف . كلذ نوامفي مهما لاق )» ةراحاو 0

 « محلا لك أنال اننال ةفيمض ةمأنحن »: ىنأبام ىل لاقف .اذهىف ببسلا

 . موحللا ةلكأ نم مهنأل انعاضخاو انمكح ىلع نورد زيلجتالاو
 «تاقشلا ىلاّيحاو ىدلحو ىراطصا رادقم فرعت كناف . الثم يبذخو

 نذلاو ٠ موحللا لك !.ىلا اذه ىف بسلاو . فورعم ءادع ىلا قوف
 مهحورج تمأتلا اوحرج اذاو « مدلا داسفب نوباصيال موحللا نولك أي

 نمم نيممانلا لاجرلا نم مثريغو انيسردم مهتت نأ نكمالو . ًاعيرس

 .لئاضف نم ةداعلا هذهلام نوفرعي مهما . نولفغم مهنأب موحللا نولك أي



 . ةبرجتلا لثم ايندلا ف سيلف ممرَْأ صتقت نأ كيلع بحاول هناو

 . ٠ ١ ©« كندي سبالت ىتلا ةيفاعلا رادقم فرعت تنأو برج

 ىنأب « ىعانقا لواحو هدياف « ةئيطخلا ىف مقو دق ربك آلا ىننأ ناك

 تافاسم ىلا ودعلا ىف ًاقوفتم قيدص ناكو ٠ ىوق وهو مسملا فيعض
 ًاييس اذه ناكف . ةشهدم ةحرد ىلا ىلاعلا بثولا ىلع ًارداقو « ةديمب

 ؟ هلثم ايوق حبصأال اذالو . لوقيام ىلإ ليمأ نأ ىف

 مو.ىعافألاو حابشالاو صوصللا نم فوم ىناشغي ناك .انابج تنك

 هلكلكب ليللا ءانو ايندلا تماظأ اذا تيبلا نم ج رخأنأ ىلع ٌرحأ نك أ

 مانأ نأ ىلع ليحتسملا نم ناكو ٠ ىعزفت ةماظلا ثناك . دوجولا ىلع

 صوممللا نأ ىلوح نم ايندلا تمظأ اذا روصتأ تنك ىنأل « مالظلاىف

 دبال ناكف . ةثلاث نم ىمافألاو ءيرخأ نم حابشألاو « ةيحان نم نون ؟

 ناكف ؛ ىنم ةعاحش 00 تناكو . قرجح ىف ءوض نم

 تناكو « ىعافأ وأ حابشأ نم ًافوخ فرعت نكت ل . ىلجخي اذه
 « فعضلا اذه ”ىف فرعي ىحاص ناكو ٠ مالظلا ف تءاش اميح بهذ

 عراقي نأو « ةيح ىعافأ هدي ىف كسعب نأ عيطتسي هنا ىل لوقي ناكف
 ىلا عجار اذه لك ناو . حابشألا دوجو ىف دقتعيال هناو ء صوصللا

 ٠ موحللا ةلك أ نم هنا

 قدح ىف تادهو»ةيمورق' ارا قف قاذع: لك ثدحأ

 لهأ نأو « ًاعاجش ًايوق ىنلعجي فوسهنأو « ريخ موحللا لكأ نأب



 زياجتالا ىلع اوبلغتب نأ اوعاطتسا محللا لك أ اوداتعا اذا دنملا

 : مدالب نم مثودرطيو
 .ءاقللا ىف اهب ادن نأ لع انمزعو * ةيرجتلا هذه ىف ءدبلل موي انددح

 نم ىا وأو ؟هلقاصسمك28 . « افانشيافلا » نم « نيبساغلا » ناف

 ةرسالل نأ ذه ىلع لدي امتو . ةديقعلا ىرعب اك اسمتسا سانلا دشأ

 _ وتساهم 259 « ةيناخلا » ةديقعلا تناكو ؛ اهب ةصاخلا اهدباعم

 ةديقعك موحللا لك أ نع عانتمالاو ؛ « تارجوك » ىف رثآلا ةميظع

 نم فرط ىف رهظت مل « ةيفانشيافلاو ةيناملا لهأ اهب كسمتسي ةينيد
 هذهو ٠ « تارجوك » ىف رثألا ةوق نم هب تربظ اب دنلا فارطأ

 كلذ لإ كضأ < اهنالطلد قع و اننادتحأ "قا كيش ىلا ةفيقنلا نه

 قنكو ءءاهط الواو عوضا نيتك ىررألا مارتخالا دس كنك ى ا

 كبتنا ىناو ؛ موحللا لك 1 ىنا املع اذا اون ناتو امهنا نم نيقي ىلع
 . ءابالا ديدش ىنلعجي قحلاو قدصلل ىح ناكو . ةسدقلا ةديقعلا ةمرح

 لكأب ىنا ةقيقح ىف اهطلاغأو ىسفن ىلع ثكنأ نأ ىعسو ىف نكي لو
 ىلا ةجتي ناك ىلقع نكلو ٠ امهيلع هومأ ىناو ىدلاو شغأ موحللا
 لب ٠ نطبلا ةوهش ءاضراىلإ اعحار ىدنع رمألا نكي. مل - « حالصالا »

 . ةيذوبلا هيف تربظ ىذلا تقولا سفن ىف دنملا ىب ةيئاجلا ةديفعلا تربظ ()

 . ةايحلا ةمعن صاخشأ بلسو حاورالا ىلع ءادنعالا مدع ةيساسالا اهئدابم نمو

 . ةليوط نامزأ ذنم نييدلاغلا سوفن ىف ًارثأ دئاقعلا دشأ نم ةديقعلا هذه تناكو
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 « بالصألا دودشم تالضملا نيم ًاعاجش ًايوق حبصأ نأ ديرأ تنك

 مزهم نأ عيطتسنف « ةروصلا هذه ىلع دنحلا لهأ ةيقب حبصي نأو
 ةلك تممس دق دبعلا كلذ ىتح نك ألو . دضهلا ررحت نأو زيلجتالا

 .ةيرحلا ىنعمام فرعأ ت تنك ىنكلو ( ىتاذلا يملا ) « جاراوس »

 محللا لك | نأ ىف ىطايتحا ناك 5 « حالصالا » بح ىنامعأ دقلو

 لعفلا ءافشا نأ يسفن ىف لوقأف « مهولا عم حوطتأ نأ ىف اببس « ًارس

 اضقانت نوكي نأ نع ًاديعب ىشلا لعف لعجي نآل هتاذ ف فاكى وبأ نع

 يا بحو قدصلا عم

 ٠ ًاحيحص ًافصو ىتلاح فصأ نأ ىلع بعصيل هناو . ةعاسلا تنذآو .

 قرأ ةسينعلا نم تر واستو < ةيعئات !مزغال حالصالا » بح ىفنتك

 ةايحلاىف رخأآ دبعل الابقتساو ديمل ًارابدتسا هلعف ىف ىرأ « رمألا ةدج «
 شتفن اعم انبهذ اننكلو . صوصللا نأش « لعفلا كلذ نايتال ىختلا م“

 ىف ةرم لوأل محللا تيأر كلانهو « ربنلا راوجب درفتم بتاكم نع

 ىتايح ٠ اكيش قوذتا ف . . ةيزيلجتالا ةقيرطلا ىلع عنص زب انعم ناكو

 هنم ٠ ةدقسا لف « كساقلا ديدش قيفص دج هناك ىف ىف ناك محللاف

 لاحلا ىف ناكملا تك رثف « ضيرم ىنأب ترعشو .
 < فيم سوباك ىنارثعا . ةأطولا ةديدش ةليل كلذدعب تيضمأ

 اهمد فزني ةحوبذم ًازنع نأ ىلا ليخ « مانأ نأب تمم الك تنكف
 نكمي ام دشأ ىلق ىفو « ًاعزف ًاروعذم بهأق « ىراوجب طبختتو



 ريمضلا أ نم روصتي نأ

 هذه حورتف « ًابجاو ناك تامفام نأب ىسفن ركذأ تنك نكلو

 نكي لو ٠ سفنلا ءافص نم ائيش ديعتساو ؛ ءىشلا ضعب ىنع ةركسفلا
 نم ًاناولآ ىهبطي ذخأف ؛ ةلوهسب مهمزع نع نونثني نيذلا نم قيدص
 كلذ نم انجردت مث ٠ رظنلا اضرعت لقأ اهيف محللا روهظ لمجي ماعطلا

 « هيهاطب ةفرعم ىلع قيدص ناك « شايرلا رخاف ممطم ىف لكأألا ىلإ

 ::نهلا + طاق قم ةزوحتمم ةئهي :ذسقتل نأ لد

 الك ىألل رذتعأ تنكف « تيبلا ىف ىاعط لوانتأ نأ كلذ دعب لقو

 روش كرك وو ند وش ىأ وأ ةدعلا هيرطشم لأب امانلع ل ةذرح
 ىف ءىش نمام هنأ لعأ تنكو ! ىأ ىلع بذك أ ىناو «بذك أ ىلأب

 ةلك أ نم تحبصأ ىنأب امهفرعمامبيف رثؤيام ردقب ىدلاوىف رؤي ةايحلا
 ةعاس ىريمض حيرئالو ىلق شهت ةركفلا هذه تناكف . موحللا

 هنا 2: ٌقلئاق ىثدحت ىسضن تذخأ ىتح ةلاحلا هذه تغلب امو . ةدحاو

 مامطلا اذه لوانتأ نأو « موحللا لك 1 نأ بجاولا. نم نكي ناو
 32 ركذ | 4 امينعو نيوبألا ىلع بذكلا ناف « حالصالا » ءانتبا

 لمعلا اذه ىلا دوعأ ال نأ نذا بجيف . موحللا لك أ نع عانتمالا
 « ارح نوكأ كلانبف « بارتلا اهاوط اذاف ٠ ةايملا ديق ىلع ىاوبأ مادام

 منتمألف « ةعاسلا لحت نأ لبق نكنأو ةيشخ نودب ًانلع موحللا لك ف
 نكلو . ادبأ محللا قذأ مل ةعاسلا كلت ذنمو . « موحللا لكأأ نع



 اا

 « ىالص دسفف « ًادساف حلصأ نأ تلواح ىنأ ىه ةحيحصلا ةظملا

 . ةئيندلا ةأنلا هذه ىف ىدرتلا وحن ًاراس تنك ىنأب رعشأ نأ ريغ نم

 . ىجورأ ىتنامأو ةيجوزلا ىتقالع ىلا ةقادصلا هذه ريثأت ىدعتو

 ىنع مفدو « تاسسولا ريخاوم نم ةروخام ىلا ايي شم ىدسأ
 1 يللا مكحأو ةمزاللا تاصنلاب قدوز دنقلو ٠ بولطلا رجألا

 محرلا هللا نكلو « ةليذرلا باينأ نيب ىدرتأ تنخأ اذنأه ! ماكحا

 «ةروخامللا كلتىف مصأ نمعأ قدرف# اهياوغ قموزاسو سقت نمور

 دق ىتلوجر نأب ترعش . لعفلا ةئيطخم ثولتأ نأ نودب ابنم تجرخو
 كل ذدنمو . الجخو امغ « ىملتبتل ىف ديمت ضرألا نأو ؛« تحرج

 ءازج هللا ىلإراح ناركشب ىلق ىف تلسرأو الا ةثداحلا رك" ذأال ةعاسلا

 اذه ني هكدا وتعب ميرأ ك دال ىاو ني عينسلا لقا دعي نفي قرم
 عوقولا نم رارفلا ىف «ةدارالا ةوقال « ظحلا ىنمدخ « ىنايح ىف عونلا

 ةيقالخألا ةبجولا نم ثداوحلا هذه لثم ىف ابرظن اذا امأ ٠ اهتئيطخ ىف

 اهف تو « ةيبدأ ةبوبيغ نم رثك أ اهريتعت نأ نكمي الف « ةفرصلا

 لقيال ةيندبلا ةوبشلا كرحت نأ دقتعأ ىنأل كلذ . دئاقعلاو رعاشلا

 ( ةيداعلا ةايحلا ةبحو نم اهف أنرظن اذااما ٠ هسفن لعفلا نايتا نع ًاصقن

 ىف كشأ الو « ًايجان ربتعي ةئيطخ باكترا نم رفي ىذلا لجرلا ناف
 ةايحلا فو . ىرجلا اذه ترج ىتلا ىيراجي ىف ةدعاقلا دعأ ل ىنأ

 مث نيذلاو صخشلا ىجنت ةيحلا ةيانع اهنايتإ نم رارفلا ربتعي لاعفأ



 انقيتسيو ؛ هرعاشم ىلإ ناسنالا دتري نأ درجعو . سانلا نم هلوح

 ؛ ةيسدقلا محارملل الا مبللا ؛ ءىش ىلا ةايللا ىف هجوتيال هناف « هريمض

 عضخم دق ناسنالا نأ رعأل ىناو ٠ نايصعلا نم هرارف. ىلع اهركشي

 ام ًاريثك نكلو . ءىطخيف ءاوغالاو ءاحنبالا هيلع بلغتي دقو ةداوغلل

 اما٠ مهفولأ مغر مذنقنتف « نيريثكلا نوؤش ىف ايلملا ةيانعلا لخدتت

 دحح ىأ ىلإو ؟ ناسنالا ةيرح بهذ دح ىا ىلإو ؟ كلذ ثدحي فيك
 ىف ردقلا لغلختي فيك امأو ؟ هلوح مئاق وهام مكحل ناسنالا عضخي

 . دبأألا ىلإ ً[رس قييسو « ضماغ رس كلذف « ةيناسنالا ةايلا حراسم

 قيدص لئاذر نم ءىث ىلع ىنيع حتفي نأل ًايفاك نكي مل اذه لك

 عضب عرجأ نأ ىف ًاببس ؛ ىسفنلا ىمملا اذه ناكو ٠ هتيحاصم رطخو

 اهنع تريع « هصُئاقن نم ءىش ىلع ىنيع حتتفتت نأ لبق « ةريرم تاعرج

 بابسألا دحنأ قيدص بفتلاك . راظننا ريغ ىلعو ًاضررع تءاج لاعفأ
 دف + ىحتول» نيو قبب“ .فالللا نات لاعشالا تاق ىلا ةيسامألا
 ىذي ذخأف « تافصلا هذه قيدص ىف فرعو « ًارويغ اب اجوز تنك
 لو ٠ ًامطحم ًايوق ةرسألا ءافص ىف اهبيبلا لسربو اهلعشيل ةنماكلا رانلا

 ىسفنل رفغأ نأ عيطتسأال مويلا ىتح ىنا ريغ . هقدصم ىف كشأ نك أ
 لو ٠ ةرباص اهتلمحت ىتلا ىتارجو ؛ ىجوز ءازأ ةوسق نم تبكترا ام
 ام لمتحب نم ملاعلا ىف نسيلو . اذه ىقيدص رابخأ الإ ببس نم امل نكي
 ربتعأ ىنا ف ببسلا وه اذهو . ةيكودنملا ةجوزلا الا ىجوز عم هتلعف



 كدلوو . كتمدخ كرتي كمداكت . مماستلا نم امسحم عم ةأرلا نأ

 عءةجوزا امأ . هتقالع كلعم مطقي كاقيدصو « كفقس تحن 0

 نكسلو . ةئداه لظت اهماف « ةبيرلا اهمألمو ابحوز ىف تكش اذا ىتح

 .ةبيرلا نوبرع اهدرشتواهطوقسو « كشلا نمت ابمدهف «لجرلا كش اذا
 ىف قالطلا بلطت نأ عيطتستال ةيكودنملا ةجوزلا نا ؟ بهذت نبأ ىلا

 ةئيطخ امل رفغأ وأ ىسفن حماسأ نلو . اهيمحيال نوناقلا نا . ةنكحم

 سأيلا لام « لالا اذه ىلإ ىجوزب لالا لصت نأ ىف ًايبس تنك ىنا

 ٠ طونقلاو

 يف نأ فو أهلا ننقل نم هروذج ملتقت م كشلا ناطرس نا

 ٠ تارابتعالاو تاقالعلا نم اهب طبتربام لك عم فاطتسمدو «اسمق الا»

 نأ تققحتو . 8:ةطسصقعاتق:8 ب ايراشاهرلا ةمظع تيأر كلانه

 ال نأو «ةايحلا ىف ةنيعمو ةقيفر لب ؛جوزلل ةقيفر تسيل ةجوزلا
 إي ام راتخم نأ ىف لجرلاك ةرح اهناو « هنازحاو هتارسم مستقت نأ قح

 مايأ ء دوسلا مايألا كلت تركذ اذك ىناو . ةايحلا لبس نم ةايحلا فام

 تنك ام ءاقلت « ضملا ملألاو قيمعلا نزحلا ىنألم . ةييرلاو كشلا

 ىتلا ءايمعلا ةقثلا كالت رقتحاو « ةوسقلاو ةوهشلا باهثلاو ةلفغلا نم هيف

 ىبراقأ دحأو تفكع ىنا « ليلقي اهلبقو ةيسردلا ىنايأ ف ثدح



 هانإو ىنكلو ٠ نيخدتلا وهام فرعن نكن ملو ٠ نيخدتلا ةداع ىلغ

 ناكو . ةذل « باحسلاك تاقلح جرخيف ناخدلاب لسرن نأ ىف انروصت

 ودهوتع نأ ادا عيلان راك اك و ووشفلا راك نه
 - اهنخدنو رئاجسلا باقعأ طقتلن انذخأف ٠ دوقت انيدل نكي ل نكلو
 نكي ام ناخدلا نم اهيف نكي ملو « امئاد باقعألا دحن نأ انل رسيتي لو

 يرتشلل مداظا بسب نق تاييمرو ةمطب قرات أدبه« اتكرف قزقحتا
 ,ضعب نخدن نأ ى ًابيسةلكشلاهذه تناك ؟اهئبخت نيأو .ةيدنه راجسابم
 « غبتلاولسري اك ناخدلا لسرت نأ نكمي اهنأ انعم ىتلا راجشألا قاروأ

 قلك ًايذخأ لالقتسالا بح نأ ريغ . هنشد انذخأوأر دق اهنم انعمخل

 رعشن انلمح« انس انم ربك [ مه نم مامأ نخذن نأنم انفوخ نآل ءانبلق

 ٠ هسفنب هاك رع ناسنالا نوكي نأ زيغنم امل ةميقال ةايحلا هذه نأب

 -رحتنن نأ ىلع اذه ىيرقو تممص « ةايحلا هذهل اهركو « ةياهنلا فو"

 دوزب نأ انعمس ؟ مسلا ىلع لصحن نيأ نمو ؟ رحتنن فيك نكلو
 « هنم ائيش انعمجو اهبح نع ثحبن ةباغلا ىلا انيهذف . عقان مس ةروتادلا
 ىجراديك » دبعمىلا انبهذف . راحتتالا ةعرج باكترال ءاسلا انددحو
 ع سدقألا ماقلا انرزو « دبعلا حابصم ىف الئاس اتيز انعضوو « ردنم

 انلق . انتناخ ةعاجشلا نأ ريغ . ةلزعنم ةيواز نع ثحبن انذخأ مث نمو

 اذامل ؟ رحتنت نأ نم هينجن ىذلا ريخلا وه امو ؟ اوت تمن مل اننأ ضرفنل
 انم لك دردزا اذه لك عمو ؟ تولا رش اهيفكتو انسفنأب لقتسن آل
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 دكت لو . ددملا اذه نم رثك أ دردزن نأ ورحت ملو « ثالث وأ نيتبح

 ماقملا ىلا انعربف ٠ تولا نم فوكلنا روعش انكلمت ىتح تالا دردز

 نأو ءراحتتالا ةركف ذيفنت ىلا عجرأ ال نأ ىلع هاندهاعو « سدقألا

 - اهؤوستك داون سلا ناحشالا كنة نأ قحلاو ٠ اهنع ملقن

 هنأ تدقتعاو الأ ؛ راحتتنالاب دهم ًاصخش ةعاسلا كلت ذنم ثعمس امو

 ٠ برقأ لزملا ىلا هناو « دحلا نع ديعب

 ةقرس نعو رباجسلا باقعأ نيخدت نع راحتتالا ةركف انتفرص دقل

 اهماك ىلح وات ةداعلا هذه تذخأو . طقكلذ دعب نخدأ 1 . مداخلا دوقت

 هببسلا فرعأ نأ عيطتسأ ال « سعألا ف تركف اكو . ةراذقو ررض

 ىناو ٠ ملاعلا ءاحتأ ةفاك ىف عيرما راشتنالا اذه نيخدتلا ةداع راشتنا ىف

 ًاروعش رعشأو « غبتلا ناخدب هوج قبع راطق ىف ترفاس اذا قنتخأل

 . ققنلا قلطلا ءاوملا ىلا ىتحاحب ًاييجع

 ةقرسلا امأ . اهتبكترا ةعيرج رخ 1 مداحلا نم ةقرسلا ةعرج نكت مل

 قاوغأ يذلا ىخأ نافذ« ةتس ةرشع سمخ رمعلا نم ىلو ثثدحف ةيناثلا

 ناكو « ةيبور نيرشعو اسمح نادتسا دق ناك« محلل لكأ لع ىقيدصو

 .تيدأو اهتعبو اهنم ةعطق تقرسف 1 ةيبهذ مطق اهنم ىلدتت ةيلح هدب

 .تممصف . ىسفن هلمتحم ىذلا تلا نكي ماده كلود نيدلا هنع

 ,نكلو « ىبأل فرتعأ نأ تاواحو . ىرخأ ةرم قرسأ ال نأ ىلع

 قاف « ىلأ قرض نأ فوخ منتما 1 ىنأ ديب 5 مالكلا ىلع قرجأ م



 ىذلا مآلا تيشخ ةخ كلو . هتايحلوط انم ًادحاو برض هنأرك ذأ ال

 فارتعالا بتك أ نأ لعد قيم [ رش اور نا رشا هيف :ن ةنئخأ

 ةصاصقرلع هتبتكف . نارفغلاو وفعلا هنم ًابلاط ىبأ ىلا هب لسرأو «ىديب

 هنم تبلط لب « طقف ىتعرجب فرتعأ و . ديب ادي هيلا هتباسو ةريغص

 مل الاو نزحلا عم لاسرتسالاب هسفن بقاعي الأ هتوجروءابيلعنبقامينأ

 فرخ هن قوما ال نأ تنكح

 «فارتعالاه تمدق ال «ىصمحأ ىلا ىسأر قرفم نم ةدعر زئهأ تنك

 ىوس نكي مل ىذلاءةشارف ىلع ايقلتسم دقرف ًاداح ًاروسان وكشي ناكو

 هينيع نم عومدلا تطقاست ةقرولا أرق اماف . بلصلا بشكا نم كد

 ىف ًاقرغتسم ةهرب هينيع ضمغأ مث « ةقرولا تللب ىتح ءاضيبلا ءىل اللاك

 تيك واو «فهلأو هثاكنل تيكسف ٠ . ةقرولا قزم مث «راكفألا نم ةحل

 م ىرطاخ ىف ًايح لازال هناف ٠ رظنملا اذه نم ةعئار ةروص تعز ًانانف

 . ىناثيطخ تلسغو ىلق ةئيربلا ع ومدلا كلت تربط دقلو . ًامامت عقو.

 . هدباكب نم الا بلا اذه ةقيقح كرد نلو

 ذيفنتلا عضوم ؟' 3 « اسمهالا» دعاوق م ةباثع نيالا اذه 0

 ههفنعلالايتسا لغو ةئارلا ىقرحلا ىنعملاب لبق سي ترم دقو_اسهالا لا

  نواعتلا مدع نأ ةركفلا هذه نم رهظي ىذلاو . بحلا ىنعم لداعت ىنملا اًذهىف ىهو

 اهمدختسي قلاةيساسألا لئاسولا ىهو «فنعلا لابعتسا نع عانتمالا عم قدملا نايصعلاو

 . ةفرص ةينيد ”ىدابم نم الصأ ةلحتنم « دنحلا ىف ىزيلجمالا راعتسالا ةمواقل ىدناغ

 ىلإ ىدؤي ىذلا قلخلا ىفرحلا ىنعملابف ىرخأ ةحفص ىف ترم ىتلا ايراش اهاربلا امأ

 . فهفتلاو ةفعلاو سفنلا طبض هناكرأ نمو . هللاي لاصتالا
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 .ىونأ فطع هنأالا دهعلا كلذ ىف سردلا اذه نم قوذتسأ مل . قيبطتلاو
 فبتلاق ؛ هريطو هتءارب ىف « اسمم الا » هنا دقتعأ اف مويلا امأ

 دحال . هسمي ءيش لك ريثي هناف « بلغتو طاحأ اذا 6 اسمهالا

 هب بهذي ثيحب حماستلا ىف نكي ل ىلأ نا. . هرثأل ةءاهمالو « هتوقل
 « بضغي فوس هنأ تننظ دقلف ٠ هيلا لصو ىذلا دحلا ىلا ةرفغلا بح

 برضي فوس هنأو « ةحراج تالكب لسريف « بهي فوس هبضغ نأو
 ىلا ًامجارناك ءءوده نأ دقتعأل ىنإو . ًاثداه ناك هنكلو ٠ هديب هنيبج

 مدمب حيرص دعو ًابوحصم ًائيرب ًاقارتعا ناو . ىارتعا ةحارض
 قحي ىذلا صخشلا ىلا مرجلا هب مدقت اذا « مرحلا باكترا ىلا ةدوعلا

 مروي نق ةبوتلا روص نم ةروص قنأأل « فارتعالا اذه لبقتي نأ هل

 ىل همح دازو دا ىنأ سفن بيط دق قارتعا نأب

 ٠ ىلع هفطعو
 حيرط اضيرم ىلأ ناكو «ىرمع نم ةريقع ةساننلا فاكلاؤ ذا كنك"
 لمعي هل تقو .انأو ىأو زوجغ مداخ هضيرمتب موقيو ؛ شارفلا
 تقو ناح الك ةيودألا هيظعأو هدمضأو هحرج لسغأ تنكف «ةضرملا
 ىلا يهذأ الو هيلجرو هيمدقكيلدت ىلع ةليل لك بك [تنكوءاهلوانت
 ةمدخلا هذه تناكو ٠ ساعنلا هدخأينأ دعب وأ ىل نذَّأِي نأ دعب الاىشارف
 ثنك لب «ابتلمأ ىنا ًاقلطم رك ذنأ الو . ىدل ةقيش ىدنع ةزيزع

ْ 00-0 
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 تفك اهيا سر" ةياضلا ىف ةموقلا يفاقم

 تنذأو . الاح نسحأ هنأب رعشوأ « ىل نذا اذا الا اليلق ةهزنلل جرخأ

 لجع ىلع ينأ هنأ رك ذأو « توكجار » ىف ىمع ناكو . ةييهرلا ةعاسلا

 . هسفني هضرعو هراوجب ماني ناكو ٠ هيأ ىلع ةلملا دادتشاب ىلع ام دنع
 تيو | مث ؛ ىدلاو ىبدق كلدأتث نكو (ةرشع ةيداحلا ةعاسلا تناك

 ىلأ نأ انلعم قئاقد عضب دعب بابلا قرط مداخلا نكلو « ترجح ىلا

 ءارو قت امب ًاقيمع ًاروعش ترعش ىنكلو .. ةلعلا هب .تدتشا دق

 دق ناك ىدلاو ناف . ىسنح قدصام ناعرسو ٠ يناعما نم ةلجخلا هذه

 : ظ . ةايحلا قراف



 ُتلاَنلا لصفلا

 بابشلا رو ١

 ةريقع ةنسفابلا لا :ةسنانلا وأ ةسداسلا ند ةضودلا قا كنك"

 دقلو . نيدلا ادعام ءايشألا نم ًاريثك تملعت ثيح « ىرمع نم

 « تامواعم نم هب ىنودمي نأ نكمي ام ىتذناسأ نم ىقلتأ نأ ىف تقفخأ

 طقتلأ نأ تعطتسا اذه عمو . مثدهجأو مدك أ نأ ريغ نم

 ىنعأو .كانهو انه نم اطقست ىتثيب نم اهعمتسا ةينيد ءىدابم
 قيقحم » هنأ « ىتاعملا نم ظفللا لمتحي ام عسوأ ىف ًاحالطصا « نيدلاب »

 . < تاذلا

 تنك امآريثك كلذلو  ؟7هثوطهه+8  افانشيافلادقتععاقوطم تدلو

 مثال نكت مل دباعلا ىف ةدابملا :ركلو ٠ ةرسألا دبعم ىثغأ
 تمس كلذكو « ةعنطصلا اهتمافنو اهرهاظم اهيف هرك أ ىناف ٠ ىجازم

 تدهزف ؛ بادآلاو قفتي ال ام لامعألا نم دباعلا ىف عقي ام ًاريثك نأ
 ٠ امان ادهز ابيف

 ىهو « ىتيبرم نم هتيقلت دباعلا ىف ىدهزب لسعلا نم ىنتافام نكلو

 . نآلا ىلا اهونحو ىلع اهفطع رك ذأ:لازأ ال ةرسألا نم زوجع ةمداخ



 هب صاختأ جالمك 90 « امار » مسا ررك أ نأ ًاموي ىلع تحرتقا دقلو

 ىل ناكامم رثك أ ء اهم ةقثلا نم ىل ناك نكلو ٠ حابشألا نم فوخ نم

 تفصوامب رثأتي نأ ىلقعل تحمس ىبس نأريغغتغصو ىذلا جالعلا ةقيقحي

 ةحلاصلا ةيبرتلاو ٠ فوخ نم سحأ اب بهذ. هنأ اهيلا ليخ جالع نم
 . سفنلا فتباثلا اهرثأ كرتت نأ نم دبالف « بابشلا نس ىف تسرغاذا

 ىلا ءاجتلالا نم ىسفت ىف ةحلاصلا ةأرملا هذه تسرغ ام نأ ىل حوليو

 ًاريثك ىأ ىتح « ىسفن ىف ثلث دق « فوم درطأل « امار » ركذ

 لقثي ام ميزيو «٠ ىنع حوريف « ىنحم ماأ ىف هررك أ مسالا ىلا الآ ام

 . مومملا نم ىردص ىلع
 « انايامارلا » عابتأ نم ناكو « ىنامعأ دحأ لواح تقولا كلذ ىف

 «اشكأ رامار » ”ئدابم ىلباثلا نو ىنقلي نأ أ 181187828 9

 اهموالت انداو « امص ”ىداسما رهظتسن انذخأف 113323 831528 ب

 واتن انللظو « ماحتتسالا دعب حابص لك اهيلع انفكع ةداع بلق ربظ نع
 درحتع ءىثلك انيسن انكلو « رادنبروب » ىفانيقب ام ةليط هانظفح ام

 ,ىدابملا هذبم ىنأ دقتعأ نك أ ل ىننأل كلذ « توكجار » ىف انللح نأ

 ةديصقف تعضو !5 اهيف هلواحو ةيرهبلا تاذلاىفّشا دسجم نع ةرابع « امار 2 و
 ةديسفلا هذه و 01251098'1 - ساديسألو ابعضو ىلا ةيعاقرالا « امانامار »

 ء - 17910113 - ىكيملف هعضو ىذلا قيركسنسلا لصألا نم ةسبتقم ةيدنهلا ىف



 - ماب

 ريغ نم ( اشك ارامار » وانأ نأ عيطتسأ ىنأب وهزال اهولتأ ثتنكو

 لوزب ال ىسفن ىف ًارثأ كرت ىذلا امأ ٠ تالكلاو فورملا جيرخم ىف أطخ

 لالخ ىلأ ناكو . نأ عم « ساديسالوت » فيلأت « امانامارلا » ةءارقف

 عمسي نأ دوعتو « رادنبروب » ىف نمإلا ضعب ىضمأ دق ةتافو ضرم

 نم « جارابماوال » اهواتب ىذلا ناكو ةليل لك ه4 امانامارلا » ةوالت

 نأ عاطتسا هنا لوقي ناكو . هب ًارثأت مهرثك أو « امار » عابتأ صخأ

 ءاضعالا ىلع فل نأب « ريقاقع ريب ماذملا ضرم نم هسفن شي

 «ريبكلا هلال تبهو « رافشلوب » دعم ةسئقم ةرجتا قاوواةبانصلا

 . حمص ريغ وأ احيحص اذه نوكي دقو . 6 امار ». مسا رركي ذخأ نأبو

 ىف ناك لجرلا مسج نال « لاح لك ىلع ةياورلا ةحص انقدص اننأ ريغ

 ؛ ةنيزح تارينو ىجش توص اذ ناكو . ماذجلا نم املس تقولا كلذ

 فرجيمنا ىتح « قارغتسالا لك اقرغتسم تايعابر وأ تايئانث لترب ناكو

 ىرمح نم ةرشع ةثلاثلا ف تنكو ٠ يهبل ىلع ىلوتسيو « هيعماس لكه عم

 ناكو . هك ارش ىف ىتمقوأو ىتتبلتخا هليتارت نأ رك ذأ ىنكلو . كاذذا

 باتكلا اذه نأ نآلا دقتع ال ىناو .«.امانامارلاب » ىنإتتفاىف ًادس اذه

 ؛ ملاعلا ىف رهظ ىدبعت باتك مظعأ

 , عورف لك ءازا ًاعاستم نوك أ فيك « توكحار ». ىف تاعت

 ًازيثك ىأو ىنأ عم تنكو « ىرخلالا تانابدلاو ىكودنملا بهذلا

 فلتخم نم لاجر انروزب ناك ام ًاريثكو « امارو افيش دباعم روزنام



 . نوماسم انروزي ناكو ٠ ةينيدلا لئاسلا فلتم مالكلاب نولوانتيو بهاذلا

 وودي اهو كوداكلا هذه معبأ كيكو . مثدقتعم ةقيقح نع اننوثدحي

 نأ ىف ايبس اذهناكو .هضرمأ انأو ىلأ رررس بناجب تاشقانلا نم اهلوح

 : ام هت هيأ ينظذل ىضقللا را عا ذل

 ف لو دقف . ىدنع ةدعاقلا هله نع اهدحو ةينارصتلا تذش

 هذه ورشبم داتعا دقف . ببس كاذلو .امل ةيهاركلا نم عون ىنادجو

 نورطمي كلانهو « ايلعلا ةسردلا هرم ةبرقم ىلع اوفقي نأ ةنايللا
 نأ عيطتسأ نك أملو . ًاريقحت مهملآ نوعسوبو انملو ابس نييكودنملا

 لق . ةريخالاو ىلوألا تناكو . مهيلا عمتسأ ةرم تفقو . اذه مغمأ
 ىودنع نع نيملا كلذىف تممسو . ىرخأ ةرم ةبرجتلا ديعأ نأ لواحأ

 ؛هديمعتوحرودي اهلك ةنيدملاثيدح حبصأف . ةيحيسلا لحتتافورعم

 سبلف « هيز لدبأ فيكو ذيبنلا برشو لجسلا يحل لكأ هنا فيكو
 لكى اصعأ ىف اذه رثأ دقلو . ةمبقب هسأر ىطغو ةيبورو الا سباللا

 محللا لكأأ ىلع هيقنتعم مغرب ًانيد نأب ىسفن ىتثدح دقل ىتح . ريثأت
 + ارك نكد نب | ردانع نسل مهمز رييغتو ةيحورلا تابورشملا ىطاعتو

 ديدجلا « نمؤملا » كلذ نأ ىمعس قرطو . نيد ىمسي نأب اقيلخ سيلو
 هذهلك تناكو.هنطووه ىذلا مهنطوو مهتاداعو هفالسا نيدب ًازهم ذخأ

 . ةينارصنلا وحن ةيهاركب ترعش ينأ ىف ًايبس ءايشالا
  نايدأالا وحن ًاعاستم نوك أ نأ ىلع ىسفن تضر ىنأ نم يغرلا ىلع

 م
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 ثدحو.هللا دوحو قدقتعأ تنك ىلا هانعم نكي مل كلذ ناف « ى ل

 ملو « ىبأ تاينتقم نيب نم ناك 600 ابنيد ًاباتك نيحلا كلذ ىف تأرق ىنأ
 فزنا ىآ'ناسنالا لصاو قلل ندضافا نم. نصت ال: شارف كرت

 داحلالا ىلا ةعزن ىسفن ىف ثثدحأ كلذ نم دضلا ىلع لب ء ىسفن
 .. هللا دوجسو راكناو

 تأحلف . محلا ةوقو ةيلقعلا ةءافكلا هيف مرتحا مع نبا ىل ناكو

 ىعاصم للذي نأ مطتسي لف « اهيلع هب نيمتسأو هيدل ىوكش ريثأ هيلا

 : الئاق ىنكرت اريخاو . ةيلقملا ىلك اشم نم ةدحاو ةلكشم لحي وأ
 بحال لئاسممذهو كسفنب تالكشلا هذه لحتنأكنكمي ريكت امدنع»

 . ىلإ أدبي ل نكلو . تكسف ©« كرمعلثمىف ثنم لغاشم نوكت نأ

 ىناعي نأ هصيصاقاو هعّئارشب باتكلا اذه عطتسي مل لاح ةيأ ىلع

 (كاذذاىسفن ىف هلوصأ تتبث ادحاو ايش نكلو ةطتسود  اسمالا

 قحلا نأو « ءايشألا لكس اسا ىبدألا ساسحالا نأب داقتعالا وه كلذ

 حبصأ دقلو . ايلعلا بادآلا ةعيرش اهنم نوكتت ىتلا ىلوألا ةاونلا وه

 ىيقي ىف هردق ديزيو ىسفتىف مظمي ذخأف « ةايحلا ىف ةديحولا باغ قحلا
 ىنارتتو مظعي قحلا ىنعل ىءاردا ذخا ثقولا كلذ ذنمو . موي دعب موي

 ٠ هفارطأ

 ىلقع ىنم تكلم ةيتارجوكلا ةغللاب ةيرعش ةعطقب كلذ دعب تفغش

 ماظن ددحم ًادجةميدق ةيكودنه ةعيرش ة[دصدورستن اك # نيترمس ونالا )١(

 :ناسنالالصأو قلخلا ل صأ ىف ريطاسأ لع ىوتيباتكلاو : مسالا |ذبيةامسملاةفئاطلا
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 دنم حيصأف « ناسحالاب ةءاسالا لياق » اهما ونع ناكو ٠ ىلق لكو

 نا ح  ةعاب ةنتعت ةويفأ ىبسأ لع ياوطن نووي قذلا لوألا

 "4 ةيلتلا ةانللا ىهقطأ تن

 ًانس ىتم ربك أ مث نم ىلع راشأ « لوبقلا ناحتما تزتجا نا دعب
 ىف امادحإ « ناتعماج ىباما ناكو . ةيلكلا ىف ىسرد عباتأ نأ

 . 4 اهترتخاف «ةقفن لقأ امهالوأ تناكو «ىابموب» ىف ىرخألاو « راجتفاب»

 .تدجحو نا ثبلأ نكل و«تصهذف ٠ «سادلماس» ةبلكب قحتلا نأ ىلع

 لو . ًاقيمع ناك ءىش لكو - ًابعص ناك ءىش لك. ىلا رحب ىف يسفن
 امحار كلذ نكي مو ةذئاسألا تارضاحم بعوتسا نأ مطتسأ

 ىنكالو ٠ لوألا زارطلا نم اوناك ةيلكلا هذه ةذئاسأ ناف . مييلا

 ىلا تدع « لوألا ةيساردلا ةرودلا ةياهن فو . جضان ريغ « اف تنك
 ١ . تيبلا

 عجرم « عالطالا عساو بيرأ ىمهرب وهو ©« ىفاو ىحفام » ناكو

 ىبأ لأسو « ةيسردلا ةزاجالا لالخ انرازف ٠ اهداشرتسا لمحو ةرسألا

 . ةيلكىف ىنا لع اماف « ايف ريسأ فيكو ىتسارد نع ربك لا ىخأو
 .تناكو. نوناقلا ىف جرخمأأل ارتلجتا ىلا رفاسأ نا حرتقا « ساداماس »
 تنك ىنا لوألا :نيرمأل ارورتم ”ىنلق حارتقالا يمفأف ٠ قينما هذه

 :ةديدج ًادالب ىرأنأ ثدرأ ىنا ىناثلاو . ةيلكلا ىف ةمج تابوعص:قالأ



 خا صراف بطلا" ابدت سزدأ  ةلك قوضأ نأ :كفزأ ئنايغ
 .نلا هلوقب كدصقي ناكو « ةنبلا هذه ضع ناك ىبأ نأ الئاق

 . ًايماحم نوكت نأ دارأ لب « ثشمحلا حي رشتب مهل نأشال « افانشيافلا »

 نأل ىتثيبم ال ةنبملا هذه نا بطلا سرد ىلع ىناثلا ضارتعالا ناكو
 رثك أ وأ «اناويد» تحبصأ اذا ىناو « ىبأ ناك ام © اناويد » نوك أ

 ٠ ىترسأ ءابعأب موقأ نأ تعطتسا « ناويد » نم

 لالعلا نبا تذخأ ىتح « ىمهربلا فرصنيو ؛ ثيدحلا اذه مب مل
 نم لهو ؟ ىب لسري نبأ ىلا ركفي ىخأ أدب .ءاوحلا ف نكلو ءروصقلاو

 دقق ىأ امأ ؟ ةيبتحأ دالب ىلا ًاديحو ىلثم باش لسري نأ ةفاصحلا

 ىنأ ةركف ثقمت تناك اهمأل ٠ رمألا اهيلع طلتخاو اهركف برطضا

 ىرفس ليبس ف تابقعلا ميقت نأ تلواتسو ؛ اييع دكسو :اهقزاقن

 «هرواشن نأ الوأ بحيف « نآلا ةرسألا ىف نم نسأ كمع نا » تلاقف

 .«رمألا ىف رظنن نأ اننكم أ قفاو ذاق

 تسل » : لاق مت اليلق ركف رمألا ةيلج ىلع هتعلطأو ىمع تلباق ملف

 ىملع هيلا لصي ام لكو . اننيد ”ىدابمو قفتي لمعلا اذه ناك نأ ىردأ

 ' ىرأال نيماحلا رابك لياقأ امدنع ىناف . كش نم ولخيال عوضولا اذه ىف

 «نولك أي ابفديقب نوديقتيال مهما ٠ نييبوروألا ةايحو مهتايح نيب اقراف

 .زيلجنالا سبل م5 لجخ الب نوسبلي مهو . مهافش قرافتال غبتلا فئافلو
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 ىف ىكقبي ملو .اجح عمزل ىناو ٠ انترسأ ديلاقتل ضقانم اذه لكو
 نأ « ربقلا ةفاح ىلع انأو روصتت فيكو . تادودعم تاونسالا ةايحلا

 نلىكلو ؟ راجبلا كنييو اننيب مطقت ناو اريلجنا ىلا بهذ نأ كل نذ

 تقفاو اذاف ٠ كمأ ةقفاوم ىلا مجري نذا رمآلاف ٠ كقيرط ىف فقأ

 ىناف « ترفاس اذا امأ ٠رمألا ىف لخدأ نل ىنا امل لق» رفسلاب عراسف
 « . ككرابأ

 « ىمح لاقام 5 ىلا تاقئو 6« توكحار » ىلا تعحر اماف

 نوعيبي ارتلجتا ىلا نوبهذب نيذلا نا امل ليق دقف . ترفتو تددر“

 نوعيطتسيال مهناو « موحللا نولك أي مهما امل ليقو . لئاذرلاب لئاضفلا

 فيك ىتتلأسو . ةيحورلا تابورشلا اوطاعتي نأ ريغ نم اوشيعي نأ

 نل ىناف ؟ ىب نيقثت الا «ةزيزعلا بأي » « امل ثاقف ؟ اذه ءازا فرصتأ

 هذه نم ًائيش برقأ نأ ىنأب كل مقال ىناو ٠ اعيش كبذك ا
 فيك نكلو ١ كيلع دمتعاو كب قئا نأ عيطتسا تلاقف « ٠ ءايشألا

 تسلو ةكشرم ىلا .ةحراب رايدو «ةحزان دالب ىتناو ةقثلا هذه نوكت

 ظ ب 8301-- ( ىباوس » لاسأ ويف“ لعفُأ اذام ىردأ

 ٠ نييداغلاك ©« اينابلا » ةفئاط نم مدلاو دلولاب « اوس » ناكو

 نم ناكو لدهن . « نييناملا » ةفئاط نم ًانهاك باقنا هنكلو

 ٠ لاقو« هتدعاسع ىتدمأف . هرك ذ رم ىذلا ىمهربلاك ةرسألا ىراشتسم

 بهذي نأ مطتسي اهدميو . قيئاولاب هديقأو ةثالثلا دوهملا هيلع ذخ آس
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 « ةفرصلا ةيدرفلا شيعارتلجنا ىف شيعأ نأب تدهعتو تمسقأف .ءاششيح

 ( ىأ ىتتكراب « ىمسق نم تيبتنا اهلف . محللا وأ رجلا برقأ ال ناو

 ٠ ىدالب ةرداغع ىل تحمسو

 ةعضب زواجتي ال لفط اهعمو ىجوز اكرات « ىابموب » ىلا تعراسو

 اولاقو «ءاقدصألا أب فتلا ىتح رغثلا اذه ىلا لضأ 1 ىكلؤ:ءاوزلا

 تناك الو ٠ ةيلويو ةينوي ىرهش لالخ رثاث نوكي ىدتهلا طيحلا نا هل

 رخآ لاقو . ريشوت ىلا ىرفم هع أ بجو « لوألا قرفس هذه

 . ىخأ لمامتي نأ ىف اببس اذه ناكو . ةفصاع لالخ تقرغ ةرخاب نأ

 ىايموب ف ىكرتف ٠ وت رقسلاب ىل حامسلا ةيلوؤسم لمحتب نأ ضفرو

 رفسلا تاقفن كرتو «هلامعأ ىدؤيل « توكحار » ىلا داعو نيد عب

 نم هيلا جاتحأ ام ىلا اومدقي نأ ءاقدصأألا ىف ىصواو « هبراقا دحأ عم

 « يابموب » ىف ةلقاثتم ةليوط تاعاسلاو مايألا ىف ترمو . تادعاسلا

 ٠ اهيفامو ارتلجتاب لحأ تنك ىنا الا

 ؛جراخلا ىلا ىرفسرلع مهئاضارتعا نودبي ةينيدلا ىتفئاط لاجر ذخأو

 ىلع ىزع ةعاس ىتح هناف « مهبضغو مهتقم راهظا ىلا رمألا مهب غلب لب

 رقسلا ىلع تمدقأ اذاف «دنحلا ءىطاوش انتفئاط نم دحاو رداغي مل رفسلا

 ةرهج ثدقعف ٠ باتكلا ىلا ىم اومكتحي نأ بجو « هيلع ثممصو

 نم ىلا هجوي امع بيجأل اهمامأ روهظلا ىلا نوعدو ةفئاطلا لاجر نم



 سس جك

 ىنلمح ةعاجشلا نم ًايفاك ًاردق تعمجتسا فيك ىردأ تسلو ٠ ةلئسأ

 ٠ مييلا باهذلا نع ناوثأ مل لاح ةبأ ىلع . مهترهجج .ىلا باهذلا ىلع

 ىلع ناك هنكلو « نيديعبلا 0 12

 ىلع كمزع نا ةفئاطلا ىأر نم » : :: تايلكلا هذه ىقلي « ىأ عم ءافص

 رفسلا نع انعنمي اننيد نا مث . اندباقعو قفتيال رمأ « ارتلجتا ىلا رفسلا

 هنا انعماسم ىلا لصو كلذكو . لاوحألا نم لاح ىأب اندالب جراخ ىلا

 ناف ٠ اننيد.مرحام لحي نأريغ نم كانه ناسنالا شيعي نأل يحتسلا نم

 ناكف .« نييبروأالا ةقيرط ىلع برشيو لك أي نأ ًارارطضا رطضي ءرلا
 عم ضقانت ىأ هيف نوكي ارتلجتا ىلا باهذلا نأ اقلطم نظأال » ىناوج

 .. ىسارد لك أ ١نأ كان لا باعذلا قمن قطرغو-* انتي فدان

 فوخأ ىم ءايشأ ةنالث نع دعتبا نأ ىأ تدعو ىنأ نع الضف اذه

 : طوقسللا نم قطف وس ىعشت نأ نناقش قمل ناو: قوفافلام

 موقت نأ كنكميال فوس كنا كل دك وا نكلو » سيئرلا لاق

 اذلو , كيلع ىتريغو كيبأب ىتقالع للعت تنأو ٠ كانه نبدا ضورفب
 ىنا » ىباوج ناكف . « ىداشرال حضرنو ىحصن عمست نأ ىف بغرأ

 نأ عيطتسأ ال ىن”ال٠ رم”الا ىف ىلةليحال نكلو « ىبأب كتقالع ىفرعأل

 ملا يوذىبأ ءاقديصأ دحأ ناف . اريامتال باعد لع ىزع نع عجرأ

 4 ىباهذ نود لوحي اعلام ىربال ةميقو نزو وذ ىمهر' وهو « ةفرعلاو

 .6 نع تقفاوو قش قفاو هبأر لعو
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 . 6« ةفئاطلا ماظن نلاختس كنكلو »

 اذه ىف لخدتتال فوس ةفئاطلا ناو . جرت الو ىل ةايحال »
 . «نأشلا

 انأو هتارظنب جدحي ذخأف « سيئرلا تالكلا هذه تتكسأ دقلو

 :  ىتأيام نلعأ مث « كرحنأ ال سلاج
 نم دورطم « انتفئاط ىلع جراخ هنأ ىلع مالغلا اذه لماعي فوس »)

 . بقامي فوس « ًاقرلا ىلع هعدويل بهذي نم لكو ٠ مويلا ذنم اهتريظح
 . « تانأ ميراو ةيبوراهردق ةمارغب

 نكلو.وت سيئرلا ةرضح تكر و «ريثأت لقأ رمآلا اذه ىفرثؤي لف
 نأ ىلتح نسح نمو ٠ ىنأ سفن ىف رثأ رمالل نوكي نأ ىف تقفشأ
 رفسلا ىف ىل ذأ هنأ ىل دكؤقي بتك لب « هيأر ريغي لو هزهي ل رمأالا
 . « ىابموب » ىف اهئاضعأو ةقئاطلا سيئر ةضراعم نم مغرلا ىلع

 نيفورعلا نم ًايماحم نا ثعمس ةبرطشلا ةجللا هذه ىف تنك اميبو
 رهش نم عبارلا مويلا ىف ءانيملا رداغت ةنيفس ىلع ارتلجتا ىلا رفاسيس
 ىلع اوققاوف « ىخا ىب مهاصوا نيذلا ءاقدص الا ىلا تردابف ٠ ربمثيس
 حمبأ ام تقولا نم ىدل نكي ملو . ىنحلا اذه عم رفسلا ةصرف زهتنا نأ
 ىذلا لاما ىنيطمي نأ ىيرق تاًاسو .نذأف «هنذأتسأ ىخا ىلا تقربأف . هعايضب

 هنالاقو«ةفئاطلا سيئرهردصاىذلا رمال, كسمتسا هنكلو . هعمىخأهكرت



 دعي رم الا ىوسأ نأ تءطتسا ىأل دعبو . تدرط ام درطي نأ درال

 ىلع لصحأو ؛ ىلام ذآ نأ ثمطتسا امل هالول « قيدص ىلا ءاحتتلالا

 رمت روش خا .لاوح« قوتك وشال لا تلهوو + قرتس تاقفن

 ٠ 188م ةنس
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 عبادلا لصفلا
 ندنل ىف

 ةمالع هسأر زه مث « اهنايوتحم دقفتو ترجح «اتبم » ووك دات
 ندنل طبسال اننا . قيليال ناكلا اذه » : لاق مث اهنع اًضرلا مدع ىلع
 بحي اذهلو . ةيزيلجتالا تاداعلاو ةايخلا ةسراملابطبهم ام ردقب سردلل
 نسحبمنأ نظأ اذه ىلع مدقت نأ لبق نكلو . ةرسأ ىف شيعت نأ كيلع
 . « اهيلع نرمو ةايحلا سردتل قاقدصأ دحأأل كي دبعأ نأ ىف

 كلذ نكس ىلا اوت تلقتناو « ناركّس لكب حارتقالا اذه تلبق دقلو
 خألا ةلماعم ىنلماعف « ةظقيلاو ةفأرلا لاثم قيدصلا اذه ناكو . قيدصلا
 ةلأسم حبصأ ىئاذغ نأ ريغ . ىزيلجتالا كولسلا لوصأ ىنماعي ذخاو
 ةير تريحتو؛لباوت ريغ نم ةقواسلا رضحلا غيستسأ التنكو . ةلضعم
 مطرقلا ةديصع لوانتت انكو . ءاذغ نم ىل زبجت نأ نكمي اهف تيبلا
 ربظلا ىتبجو ىف عوجلاب رعشأ تنك ىيكلو « ةيفاك تناكف راطفالل
 ىبيرغل نأ « اتبم » روتكد هيلا ىب دبع ىذلا ىقيدص لواحو ٠ ءاسلاو

 : ىبأ هيلع تدهاعنلا ىدبعهإ رك ذأ تنك ىنكلو « محللا لك أ ىلع
 . امهيف لوانتن نأ اندتعا دقف ءاسلاو روظلا اتبجو امأ « ًائماص لظأو
 تنك ىنكلو ىوقتام ابلاغ قيهش تناكو ٠ يبرلاو زيمللاو حانفسالا



 هنأ ادقتعم « زيخلا نم ثالث وأ نيتعطق نم رثكأ بلطأ نأ نم لجخأ
 ال انكو . اذه ريغ لمفأ نأ ءيش ىف بدألا وأ قوذلا نسح نم سيل

 ىل لاقف لاحلا هذهنم اموي قيدص ضعتماو ٠ حابصلاريغ ىف نيللا لوانتت

 ٠ كتعتمأ مزح ىف عارسالاب كترمأل نذا نأ تنك ول » . ةحارصب
 . انه لاوحألا ىرحمب ةلهاج ةفقثم ريغ ًامأ هيلع دهاعت دبع ةميق ىهام

 ةكمممامأ احح ادبع ريتعيال هنا ؛قالطالا لعادبع سيل اذه كدبع نا
 مهوو لايخ نم رثك أ سيل دعولا اذهلثع ْدخُألا ىلع كريصو . ةيئاضق
 نأ تفرثعا كنا ٠ انه ةدئاف ةيأب كيلع دوميال هيلع كفوكعو . غراف

 ءايرورضهيف محللا لك أن كي مل تقوى اذهتلعف ٠ هتقوذتو محللا تلك أ

 . ىنانق نلت لوابلص تللظ ىنكلو .« هيلا ةجاحلا كوعدن تقوى هنع منتو

 ناك نكلو « هنيهأرب درس ىف قيدصلا اذه رمتسي ناك ام ًاريثكو

 مالكلا ىف جل انك اهب هبجاوأ مقل ىف تررقشما ةلابموت فوقع
 ل .هيأر ةمح ىلع ليلدتلاو

 ركف ةيأ ىدنع نكي لو . ىنامك « ىنيمحيل موي لك هلل ىلصأ تنكو

 قهتسرغ دقف نامبالا اذه امأ . هرثأ رثأ ناعا درحم ناكل ب « هللا ىف ةنبب

 عراش ىف نييتابتلل معطم ىلع ةنيدلا ىف ىلاوج لالبخ ترثع

 ؛ ىسفن ىف حرف ةزه هيلع ىرظن عوقو درجل ناكو ٠ « نودجنرف د

 هب تقلعت ءىش ىلع مهروثع ىدل لافطألا اهب رعشي ىتلا ثازحلا كلتك



 ًابتك « جاجزلا ءارو نمو ممطلا لخدا نأ لف كارو ةرهاطلا مهبواق

 ىللإةوعدلا » هناونعىذلا « تاوصص » نناتك“ اهنيب نمو «عيبلل تضرع

 ٠ ماعطلا ةرحح ىلا آوت تفلدو « دحاو نلشب هتيرتشاف « ةيتابنلا ةايحلا

 ترعشو « ارتحنا ضرأ تاعبهذنم ىتتضرأ ةبحو لوأ تلوانت كلانهو

 ٠ ىدي ذخأو ىندعاس هللا نأب
 ا الو .ريثأت لك ىف رثأف 'هئايىلا هفلأ نم «تلوص» سب اتك تأرق

 ىبأ هيف تدهاع ىذلا مويلا كلذ كرابال ىلاو « رايتخالاب ًايتابن تحبصأ
 قدصلا ًامارتحا محللا لك أ نع لبق نمعنتمأ تنك دقلو . دهعلا كلذ
 نا ىف ا ال هتمطق ىذلا دمعللو

 ثقولا لواح ىلا علطتأ ثنكو ٠ موحللا ةلك أ نم ىدنه لكح بصي

 قرع قعداو رسول برك سل جلاعأ« مهنم ًادحاو هيف نوك أ ىذلا

 «ةيتابنلا ةايحلا ةيحات ىلا ىل لام نآلا ىرايتخا نكلو ٠ هيلا

 ٠ ىمه لك ىحضأ اهب ريشتتلاو
 قوذ قفاوت ال « ىايموب » نم اهب تمدق ىتلا سبالملا نا ىل ربظو

 شيلا تزاغ ىف ابلع تيصوأ سبالمب اهتلدبف . ىزالجتالا عتمجما

 فتك أ)و ٠ الش رشع ةعستىتفلك ةيريرح ةعبق تيرتشاو' ةيرحبلاو

 لحم ىف اهيلع تيصوأ ةرهسلل ةلذب ىلع تاههنج ةرشع تقفنأف اًذهم
 ارو - ةيبهذ ةلساسب ىلإ لسريل ىنآل تيتكو 6« تيراس ديوس

 نك قيلت 6 طزوزت ةنكو طانر' نشل نأ قوذلا ست نم سل هلأ

 (4:-+م)



 « ٌةآرلا ىف رظنلا دنهلا ىف دتعا ىلو . هيلع ةنارنم دمب ةئقرلا طاير طيرأ

 انروزي ىذلا مويلا ىف الا اهيف رظنأ الفءفرتلا تاودأ نم ةآَرملا تناك لب

 ماما قئاقد رشع موي لك ىفقأ تنكف ندناىفامأ . ةرسألا قالح هبف

 ةقيرط ىلع ىرعش طشمأو ىتبقر طاير لدعأ فيك اهيف رظنأ ةريبك ةآرم

 كر عم موا لك ةحيبصف موقت تناكف ؛ اما ردك نكيرلو « ةفولأم

 ةقيرطب هفيلو“ نع هللرعلا رفستو ميقتسي ىتح ةاشرفلاو طشلا عم

 رك « ىسأر قوق اهعضا وأ ةعبقلا اهيف ملخأ ةرتق لكى تنكو. ةمظننم

 . هماظن ظفحاو ىرعش حلصأل ةيكيتاموتوأ ةقيرطب ىرعش ىلع ىد

 ليصافت ىلإ ىهابتنا هحوأ تأدبف . اياك نكي ل اضيأ اذه لكو

 ىسفن نم جرخا نأ تعطتسا اهلع تفكع اذا ىلا تضرف « ىرخأ

 نم هنا ىل ليقو . ىزيلجتالا زارطلا ىلع ( ناهاتنح ) اعرك اديس

 . ءاقلالا نفو ةيسنرفلا ةفللاو صقرلا ىف اسورد قلتأ نأ ىرورضلا

 ارخا تايشن ةتذاخ كدفؤو داوم سفن ققردأ نأ لهي فحل

 ةكضبألا كانا كيك عيباسأ ةثالث اهادم صقر ملعتل ةرود ىلع

 « ةفلتؤم ةئزتم تاكرح موقأ نأ نع زجاع ىلا تدجو ىنكلو . ميباسأ

 نيب قفوا نا ىلع ليحتسيف« ةنايبلا عيقوت عبتا نا عيطتسا نكأ ل ىنأل
 نا ةروطسأ ىورت ؟ لعفا اذام نكلو . عيقوتلا ميسقتو ىمادقأ ةكرح

 مث ؛ةرهلا ىذغتلةرقبب مث « اهبنارئفلا مواقيل هكسنمىف ةرهب ظفتحا اكسان

 وعلا ىعماطم نا ىف ةيير الو . اًذدكهو « ةرقبلا مدخيل لجرب



 هجن دج

 ىلع فزع || لمتنا نأ ىف ثركنف. كسانلا لثم « ًاضعب اهضعب عبتيو

 تنرشاق» اانيقوتو ةيرفلا قيسولل اغنا لعىنذأ دوعأ ىتح , ناكلا

 رجا لاملا نم اغلبم ثالثلا تاهينملا ىلا تفضأو تاهنج تالثب اناك

 هل تعفدو « ءاقلالا نذ ىنماعيل ثلاث ملعم نع ثحنأ تدخاو « ةماعأ

 نف ىف 8611 «  لب » باتك ىرتشأن أب قرمأو « ىسرد أدبال اهنج
 ٠ ناو ريغ هتيرتشاف « ءاقلالا

 ندا «سوقانلا» عرق ءىش لوأ ناك «لب» باتك نا ريغ

 فوس كنا »  ىسفن ىف تلق ٠ ةيسفنلا ةوفغلا هذه نم توحصف

 ؟ « ءاقلالا نف لعت نم ةدئافلا اه « ارلجتا ىف كرمع ىفقت ال

 ناكلاو ؟ « اناماتنج صقرلا ملعتب حبصأ نا نكملا نم له »  نآلاو

 ىلع ب جيف « ةذماتلا روطىف ثمد امو ٠ دنهلا ىف ىتح ابماعت نع ترجع

 ىنم جرت نأل قالخأ ىب تاهأ اذاف « ىسورد لع فكعا تنأ

 ىبفن ىلع تبجوا اذه ىلعو ٠ هادعام لك نم ريخ اذيف 4 اناماتنح »

 . ءايشألا هذه لك كرتأ نا

 هب تاسرا باطخ ىف اهتبتكو « اهتاليثمو راكفألا هذه ىنتفنتكا

 تاسرا مث ٠ ىسورد ماتا نم ىيفعي نا ايجار « ءاقلالا نف ملعم ىلا

 « نامكلا ةماعم ىلإ ىسفني تبهذو « صقرلا ملعم ىلا رخآ باطخ

 نأل ع سانخ ©« سوقات هج ةلكو «ناكتلا فلو اا رهو هل 2 ةلك ني 000(

 «لب » هعسا ةيزيلجتالا ىف سوقانلا
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 نكي نع ىأب ةيقيسولا ةلآلا ىف فرصنت نأ عيطتست اهنأب امل رذتعأل
 ىنا فيك امل رهظا تذخأف . ةدودو ةصلخم تناكو ؛ هيلع لوصحلا

 تممصام عباتأ نأ ىلع ىنتمجشف « انطاخ الما عبتا انا ىنا ًاريخأ تنيبت

 ءايشألا هذهب ىعلو رمتسا دقلو . ًايلك [ييغت ىتطخ ريبغت نم هيلع

 ىنكلو « ةديدع نيئس رمتسأ دقف ىادنه ىلع ةظفاحلا امأ . ررشأ ةثالث

 . اذه ىناتتفا نع تيلخت نأ دعب « ًاذيمات لاح لكل ع ثعحر

 نم هلاثماو صقرلا ىف ىيراجت نا نظي نا هدحأ قح نم سيلو

 ىاف . ىتايح ىف هتعطق تاذللا ىف ساننالا راوطأ نم ًاروط ناك ءايشألا

 ررحتي لو « ىسفن ىوق لكل اكلام تنك « ءايشألا هدي لوا

 دعب ةنيفلاةعب رص مقأ ا قيمع لمأت نم تالايحلا هذهم ىلاتتفا روط

 «هفرصأ ىذلا قئادلاو ميللا ركذ لمأ الف ىلاسح ديقأ تنكو . ةنيفلا

 نا ىرورضلا نم هنا ىل نابتساف « ىتاقفن ىف ىسفن شقانأ تأدبو
 رهظ دقف . فصنلا ىلا ىتاقفن لزتخا نأ تدمص اذه ىلعو ٠ دصتقأ
 نم كفاح و + اروع هدأ ةزيقك"اياولا نأ نانا ةكفاتس مل

 لك ىباسح مفدأ نا صدقي ةرسأ ظسو ىف قضي نأ ىرخأ هيج

 ؛ماعطلا ىلا مهتوعدب ةرسألا دارفاىلا ببحتلاةداع نع تملقأف ٠ ع يشأ

 اذهلكو ٠ هللا وا ةهزنلا ىلا اوؤرصنا اذا مهتاوعد لبقا نأ تضفد اك
 «ةديس ةهزنلا ىف كتقيفر تناك اذاف . تاقفنلا ىف ةدايز ىىدتسي ناك

- 

 لزنلا جراخ لكألانأ ًاضيأىلرهظو .تاقفنلا لكب موقت نأ كيلع بجو سم



 لا

 نم صقتنت ال لزاما ىف املوانتأ ال ىلا تابجولا لك نآل « ًافارسا ناك

 ؟ باوبأألا هذه لكى سفن ىلع رفوأ ال اذالو . ايش ىعوبسالا باسحلا

 عسا ىف شيعأنأ نم لد اس ا كح رجأتسأ نأ لك يمص

 .ىلامعأ ةعيبط ىضتقم ىلع رخآل ناكم نم فالتخالا نم نكمأ كلذبو

 اهترجأ ىلا ةفرغلا تيقتناف - ًاملعو ةبرحجت بسك أف ءاهب موقأ ىتلا

 ىلع ًايثم ةعاس فصن نم رثك أ لمع لحم نع دعبت تناكث يحب
 ال تنكو ٠ اهقفنأ ىلا روجألا ىف دصتقأ تذخأ كلذكو « مدقلا

 نم دصتقأ نأ عيطتسأ ىنا الثاق « ابك ار الا رخ ىلا ناكم نم لقتأ
 ةهزن ناكف ديدجلا ماظنلا امأ . ًايشام ةهزنلا ىف هيضقأ ام ثقولا

 ةينامت موي لك مطقأ نأو لاقتتالا روح ادصتقانأ تعطتسا ذا ءاداصتقاو

 « لج كاوف ىثملا ةداع ىنتدافا دقلو . ىدق ىلع ًايعس لايمأ ةرشع وأ

 ندبلا ىف ةوق ىتتبسك أو ءارتلجتا ىف ىباقم ةليط ضارمألا نم ىنتظفف

 ٠ باصعألا ىف ةدشو

 تعراس « ةطيسلا ايلا ىف ًامتك تأرق نا ليلقب اذه دعب ثدح

 ةأيبم ةدحاو ةرجح اهنم الدب ترجأتساو ىتارجح كرت ىلا اهدعب

 ىلغشي نكي ل و « قرجح ىفو ىسفنب ىروطف زوِحأ تيضمو « ةأفدعب

 حابصلا ةبجو ىف ظح نم ىل نكي ملذا « ةقيقد نيرشع نم رثك أ اذه
 نأ تيطحما اذيبو» رفا اه نفاس انو مطرقلا ةديصع نمرك |

 بابك ١ تقو تقولا اذه ناكو . مويلا ىف تاسنب ةثالثو نلشب شيعأ



 2 مو ض

 نم ًاريثك ةطيسلا ةايحلا هذه ىلع ترفو دقلو ٠ هب ناتتفاو سردلا ىلع

 م ةفاج قايح لعجي مل داصتقالا اذه نأىلع .ناحتمالا تزّتحاف « ىتقو

 هتاخدأىذلا رييغتلا ىبسك أ ء اذهنم دضلا ىلع لب . ضعبلا ىلا ليم
 انتيننا ىلإ ةكررطلا نأ يبان سنو ست كاش ةنلآ احم لع
 ممف ؛ ةماقتسالل برقأ تناكاهنأ نع الضف « ىترسأ دراوم مالت تناك

 ٠ فصوي ال حرف كلذب ىسفن

 ىوس دونهلا بالطلا نم ندنل ىف نكي مل نواخ ةنس نيعبرأ ذنم

 اوناكولو « ةيدرفلا شيع ءالؤه شيعي نأ ةداعلا تناكو ٠ ليئض ددع
 عم قفتنال سردلاو بلطلا ةايح نأ كانه نودقتعي مهنآل « نيجوزتم
 انكلو « ةميدقلا نامزألا لالخ دنملا ىف ةداعلا هذه انل تناكو . جاوزلا

 ةفورعم ريغ ةداع ىهو «لافطألا جوازتب ةثيدحلا روصعلا ىف اهانلدبتسا

 دلما نايك سو سلا كرس راح عتاب | ربك و تارا ف

 تودع دخلا قلو ووجوب مهمأب فاّرتعالا ىلا نورطضيام دنع

 لو اورام شلك أ ىو مغرأا ىلع « برزعأ ىمسإ تديقف ةداعلا هذه

 نكّلو . ثيءارو تعداخ ىنأب رعشأ ن أب اديعس نك أ مل كلو « نبا
 ىلا فلدأ نأ ىلع ىنتلم ءايشألا هذه لك « ىمتكتو ىتمصو لجخ
 . اروغ دشا قامعا

 ى ةداعلاو . ىتزاجا تقم « روتنف » قفرسأ هوس ل و فك"



 د 88.

 ابلهأ فويض تيبلا ةيحاص تنب ةاتفلا بحصت نأ رسأآلا هذه لع

 طيمم ةئداه ةليمح لالت ىلا ًاموي ةاتفلا ىتبحطصاف . ضيرتلاو ةهزتلل

 عرسأ تناكي تقيفر نكلو ؛ ىشلا ىف نودثتي نم تسلو «روتنف» ةداس

 لع تبع افدتك تقول هلك كنج او اهئازور قد راح وفاق م

 «معنب)) نامحألا صعب ىو «ال» وأ« معن » ةملكب ةرلا دعب ةرملا 0

 ىفركسا تالظو يطب يطا اك كفاكو نقلا نأ دعه لعأاو

 دكذ مل انكلو . لت ةق انغلبو ريسلا ىف انيرض نأ دعب «لزتلا ىلإ دوعن
 مثلا ىلعو ٠ ىرخأ ةرم طبهن فيك ىف ركفأ تذخأ ىتح ةمقلا ىلتعن

 نم زواجتت تداك ىلا ةديسلا هذه ناف « بعكلا ىلاعلا اهئاذح نم

 نع لذ عيساب اك للا قون نم كليف« نتعتلا هج ةسماللا مثلا

 قئرلا كلذ طبهأل دهاجا لجفلا ةريح ىف تنكُم انا امأ . سوقلا دك

 ٠ ىتدحنل ى ات نأ ىلع ضرعتو ىنعحشتو مشت ىه تفقوو ٠ رعولا

 ءرمآلا جلاعأ تذخا ةبوعصلا نم ىنهذ روصتي نأ نكمي ام لكبو

 طع نأ ادعس دعا قرقلا قلك رب الط طرأ و زوي دلتا

 , ىتسقوأ اهتاكفخ نكلو ٠ « وفارب» اهيف ءلم تحاصف « لثلا حفس ىلا

 . هفصو عيطتسأال ريرم لجخ ىف

 ىنصاخي نأ دارأ هللا نأل . رارضا ريغنم تلفأ نأ طتسا ل ىلا ريغ
 . ناتهبلاو بذكلا ناطرس نم

 ةلدتعم ًازوحع ةلمرا كانه تلباقو ٠ « نئيرب » ىلا ةرم تبهذ



 ماك

 ناكو ٠ ارتلجتا ىف قتماقأ نم ىلوألا ةنسلا لالخ اذه ثدح . ةورثلا

 «ليلقلا الا اهنم فرعأ الىتلا ةيسنرفلاب ًايوتكم قدنفلاف ماعطلا لودج

 ىلا تظحلا دقو ٠ ةلمرألا هذه اهيلا تسلح ىنلا ةديالا ىلا تسلجو

 رهظي » : ةلئاق ىتردأب ٠ ىتدعاسم ىلا تعراسف « كبترم ىناو بيرغ
 تنبأو اهتركشف ! . « ائيش بلطت ل اذامل . كبترمع كناو بيرغ كنا

 اهياوماعطلاناولأ نيب زيمأنا ميطتسأ ال ىنألىنضرتعت ىلا ةيوعصلا نعام

 : تلاقف . ًادبج الا ةيسنرفلا فرعأ ال ىنأل نييتابنلا ةطخو قفتي

 « لك أت ام ىلا كدشراو ناولألا كل حضوأس . كدعاسأ نا ىل حمسا»

 ىتماقا لاوط ترمتسا ةقادص ىلا تلاحتسا ةقالع ةرداب هذه تناكو

 هلا ىنتعدو ندنل ىف اهناونع ىتطعاو . اهدعب اليوط ًاتمزو ارتلجتا ىف

 هتايتف ىلا ىنمدقتو ىل تحن تناكف . دحا موي لك اهتيب ىف ءادغلا

 دشنلألا لع نر نحت ناكر هتيدللا قا يدم كاقفكلا لج قلتقاو

 ةدحو ىف امم انكرتت تناك ام ًاريثكو «ابعم ميقت تناك ةيتف ةديس
 00 ٠ ةاماش

 دبا نأ عيطتسأ ال تنكف , بعتم قاش رمآلا نأ لأ ترف

 ةيتفلا ةديسلا هذه نكلو . ةهاكف ىف كرتشا نا ردقأ الو . ًاثيدح

 نمزلا رورم عمو ٠ منا تأدبو . ةطخلا ىل ثعسرو قيرطلا ىلا ىنتنداق

 .ىلا ليمأ تدخاو« موا لك نم دحألا موي ىلا قوشتأ تأدب

 ٠ ةياشلا ىقيدص ىلا ثدحتلا
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 .موي دعب م#ع 11 امش فا رطأ دمت زوحعلا ةلمرآلا عا

 نم طخم تناك اهما ديعبلا نم سيلو ٠ انتالباقع مامهالا ربظت تناكف

 ىلع ىوقأ فيك . ةجعزم ةريح ىنتلوتف . اهذيفنت لواحت ةطخ انلوح
 .اهتريخأ ىلا ول تينع ىلا ريغ ؟ جوزتم ىنأب تيبلا ةبر ربخأ نا
 دق نكي ل تقولا نكلو : اننيب ةبطخ دقع بعصلا نم هنا تأرل نذا

 نم ربك أ ًاسعت ىلع رثوي نأب ليفك قحلا نالعا نأ تيأرو .دعب تاف

 ءاج ًاباطخ تيبلا ةبرل تبتك ةركفلا هنهبو . هب رعشأ ىذلا سمتلا

 : هيف
 ئح 6 ةره لوأل © ىيزي» قى انناقت نأ ةنم كانغ ىبلعت دقل »

 تنخأو « جوزتا نأ ىف ثركفو ؛ اهنبإب مالا ىنعت اك ىف تينع كنا

 ال ىنآلو . ةقادصلاو ةفلألا رصاوأ ًاموي نبعم دقعأل تايتفل ىننيمدقت

 ىنأب كحراصأ « نآلا تلصو ام دعبأ ىلا رومألا ىداعت نا ىف بغرأ

 ذنم كفرعأ نا ىلع بجاولا نه ناك ٠ اذه كفطعب ًاقيلخ نك |

 نوف هوتملا معلا ةبلط نا تفرع دقف . . جو زم ىلا كلزنل ىترايز تأدب

 تررطضا ىنأل فسآل ىناو ءاذه ىف مهتعباتق « مبجاوز رمأ ارتلجتا ىف

 هللا نآل طبتغم نآلا ىنكلو . ةدلا هذه لاوط ةقيقحلا كنع ىنخأ نآل

 ناكل لبف.هب كحراصأ ناو قملا لوقا نا ىلع ىنتل> ةعاجشب ىندمأ دق

 ةديسلا عم بدألا دح زواجتأ ل ىنأب كل دك أل ىناو ؟ ىتلز لىرفغت

 .نأ بجي ىلا دودحلا فرعأ ىناف . اهيلا ىنتمدق نأب تلضفت ىلا



 - هرب ح

 نأ ىف تبغر دقف « جاوز رمأ ةلهاج كنألف « تنا امأ . اهدنع نقأ

 ىذلا اهدح رومآلا زواجتت الذا ىف تيغو ىنا لجأ نمو ٠ انتبطخ مق

 « ةقيفملا لع كدلطأ نإ لع تاو. كبار عشنا تغلب

 دجوأ نأب قيلخ ريغ تنك ىلا كروعش ناكو اذه كاصو اذا امأ

 لك قدوس اذه نآب كل دك ثا قاف + كاس قو :كنقس تحت
 ءازج ناركسشلاو ليجلا نافرع هيفوي ال ائيد قتع ىف كلنا . ةءاسالا

 ىنيحرطتال نإ اذه دعب تيأر ناف . ونحلاو فطعلا نم يوحت تروظألم

 ؛ ىيصن نم هلعجأ نا ىف ًادبج ولآ ال فوس ىذاا كمركي ريدج ىلاو
 ردن فرخ رانا وشي نأ ساو ادعس انركا اونا قل فقل
 . « كفطعو كونح تارطاخ

 لعكس سرع أ هني رينج أل كاري باطلا اذه فتات

 ةدوع ىفو . هتأطو لقثب رعشأ تنك اثبع ىللهاك نع حازأ لاح لك

 - : ىليام هيف ناكف درلا تيقلت دربلا

 هب انالك طبتغا دقلو . كصالخا نع ريع ىذلا كباطخ ىنلصو »

 تمرحا كنا دقتعتو ءانع اهتيفخأ ىلا ةقيقملا ناف . اريثك انكحضأ اك
 ىلع انتفقوأ كنا ىف تنسحأ كنكلو . اهنع وفعلا نكمي « اهئافخا ىف

 كراظتنا ىنل انا . تناك اك ةيراج لازئام كل ىتوعد ناو ٠ كلاح ةقيقح

 سن انلعل لفط تناو كجاوز ةياور عامسل قوشننو « لبقلا دحألا موت

 ' ىف ثسلو ٠ كباسح ىلع انسفنأ نع ىرسنو ؛ءىثلا ضعب كحضنو
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 2 ل4 ثواحلا اذه ءارح نم سع مل ىتقادص نأ ككل ذك وأ نآل ةحاح

 تينو امو ٠ ناتوبلاو بذكلا ناطرس نم ىسفن تربط اذهب

 ٠ هيف مالكلل ةصرف تحنس الك «ىجاوزف ملكتأ نأ نيملا كلذ ذنم

 ىتقالع تأدب ءارتلجنا ىف ىتماقا نم ةيناثلا ةنسلا ىبتنت نأ لبق

 ناكو  ؟ط«مدهررطنعبص ب ةيفوصويللا ًأدبع نينخألا نم نيو

 "11:6 11+ «  اتيغلا » رافسأ نع ىعم اكتو « جوزتم ريغ اهالك

 « دلونرا نيودإ» ريس ةمجرت هءارق ىلع نيبكسنم تقولا كلذ ىفاناكو

 .امهعم لصألا أرقأ نآل ىتايعدو « ةيوامسلا ةينغألا » ىمسملا انباتكل

 ةغللا ىفال « ةيوامسلا ةينغألا » تأرق نك أل ىنأل لجملاب ترعشف
 ىنأب امبحراصأ نأل تررطضاف . ةيتارحيكلا ةغللا ىف الو ةيتيركسنسلا

 ةيتيركسنسلاب ىتفرعم ناو « رورسب امبعم هؤرقأن كلو « اتيغلا » ًارقأم

 نأ مطتسأ ثيحب لصألا مهفأ نأ تلمأ دقف « ةصقان « ةخل » تناكنا

 أرقأ تأدب اذهبو ٠ ىنعلا نع ريبعتلا نع ةمجرتلا تزجع نأ فرعأ

 ىلعو « ىسنيال ًاريثأت ىناثلا لصفلا نم ءزح ىف رثأدقلوءامبعم 4 اتيغلا »

 2: ةيتآلا ةعوطقملا صخألا

 « اهيلا ليلا أدبي كلانبف « ندبلا تاجاح ىلع ناسنالا فكع اذا »

 ةوهشلاو٠ةسرفملا ةوهشلا نآربن دلوتت ةبغرلا نمو «ةبغرلا دلوتت ليما نمو

 ىلع ىفقيف ةرك اذلا ناسنالا نوم كلذيو . روهتلاو شيطلا دلو"



 هم ا ع

 لقعلاو ضرغلا ىنفيف « لقعلا ءانب ضوقتيو « ةايبنلا ضارغألا
 .6 ناسنالاو

 انت ىلا وكلا دعو نمثب ردقيال باتكلا نأ ىل ربظ دقلو

 ىلا ىتح « ىسفن ىف روطتتو ومنت مويلا ىتح لازتام « اتيفلا » رافسأ ىف

 باتكلا اذه ىندمأ دقلو . قملا انفرعت ىلا رافسألا ىسأ مويلا اهريتعأل

 لك كاذدسم تأرقو تلد قنحم تاءاس دشأ ىف تادعاسلا رك أب

 ريس ةمجرت نأ تيأرف « راغسألا هذمل تريظ ىلا ةيزيلحتالا تاجرتلا

 هنأ كيب ؛ لدصألا ىلع ظفاح دقف . اهافصأو كح « دلوترا نيودإ »

 تأرق ل نم مغرلا لعو .٠ ةمجرتلا حود لح1رع ةديعب تناكف ؛ ايلقص

 . كاذ ذا اهتسرد ىنأ ىعدأ نل يناف « نيقيدصلا نذه عم « اتيفلا »

 ذا « اتيغلا » يعأ تادي خييراتلا كلذ ئم تاونس عضب دعب نكلو

 ٠ ىويلا ىباتك هتامج
 هناونع «دلورا نودأ 2 ريس لقب نيش ا بناتك لا كلذ دعب ىنادشرأ

 ريغ رخآ اباتك « دلونرأ » ريسل ْنَأ فرعأ ال ثنكو . « ايسا رون »

 اهدجأ مل بابكو ةذاب باتكلا كلذ تأأرقف . « ةيوامسلا ةينغألا »

 عطتسأ لف ؛ىنبلتخا ىتح باتكلا تحتق امو ٠ 4 اتيفلا » ةءارقىف ىتح

 ىلامدقو 6« ىكسنافالب » لفحمىلا كلذ دعب امهتبحصو «ىدب نمهيقلأن أ

 « تنازب » زسم تناكو . 6« تنازب » زسمو « ىكستافالب » مادم ىلا

 ثيدح ةيانع لكب تعبتتف « ًاثيدح ةيفوصويثلا ةيعجلا ىلا تمتنا دق



 - وا

 ىنكلو « ةيعمجلل ىمتنأنأ ناقيدصلا ىل مصنو . بهذلا اذه ايقانتعا

 ديرأال ادهلو « ةمات ريغ ىنيد قئاقحب ىفرعم نا » الئاق بدأب تضفر

 مادم باتك اهداشرإب تأرق ىنأ رك ذأو « ةينيد ةعاجج ةيأب لصتأ نأ

 قار نم ناك دقلو . « ةيفوصويثلا حاتفم » «  ىكستافالب »

 تجرخ «ةيكودنحلا نعىرخأ ًابتك أرقأ نأ ىلع ىنلمحام باتكلا اذهل

 هنأ نومعز ذا ؛ ىودنملا نيدلا ىلع نيرشبلا لماحن' ىف ةلماك ةركفي اهنم

 . ريطاسألاو تافارخلاب لوخدم

 ىف « رتسشنام » ف ركفلا مقتسم ًانارصن تلباق تقولا كلذ ىفو

 تبئامىلع هتعلطأو . ىنارصنلا نيدلاىف انملكتف ٠ نييتابتلاب صاخ قدنف

 نمىنا »  لاقو مسام ملأتف - توكحار ىف نيرشبملا لامعأن م ىنهذ ىف

 نورقاعيو محللا نولك أايىراصنلا نمريثكو . رجلا برشأ الو «نييتاننلا

 ةلوسصرأ« لكلانآلا قد حومسم ريغ نرمألا الك ن كلو ناحلا تنب

 ليخو . ةخسن ىناطعأو هتحيصن تلبقف . « سدقلا باتكلا ًارقت نأ

 ىاو « ةسدقلا بتكلا عيدي ناك هنأ قرك اذ كلذي حمست ام ردقب ىلا

 كلذ ريغو تالكلل سراهفو طئارخ ىلع ىوتحت ةخسن هتم تيرتشا

 نكلو ع هعلاطأ كك باتكلا ةعلاطم ىلع ةدعاسلا لئاسو نم

 ام دنع زجعلا اذهب ترعشو . ميدقلا دملا ةءارق مثأ نأ نع ترجع

 ساعنلاب تشب دقف هولتت ىلا لوصفلا امأ . نيوكتلا رفس ةءارق تممتأ

 ةعباتم يلع ىسفن تلمح ىنأ ريغ.ءافغالا ىنذخأو «تاقاثتف «ىنوفج ىلا



 ل م

 زافسالا تحيفست ٠ ناتكلا تارق قا لوقأ نأ عيطتسأل ةءازقلا

 ىلع ةردقلا وأ ةذللا نم روصتي نأ نكمي ام لقأبو « ةبوعصب ىرخالا

 ٠ ددعلا رفس ًارقأ نأ تهركو ٠ عهفلا

 « اذهل ةفلاخلا لك افلاخت ًاريثأت ىسفن ىف رثأ دقف ديدحلا دهملا اَمأ

 ٠ ىلق ىلا ًارشابم اقيرط تدجو ابماذ « لبملا ةظعوم ١ صخألا ىلعو

 نسم ل كفل بح ارنا نونا سف نئاذإ تفحا يقر
 .ًاضيأ رخآلا هل لوف نعألا كدخ ىلع كمطل نم لب .رشلا اومواقتال »

 ىف هريثأت ناكو ٠ 4 ءادرلا هل كرتاف كيوث ذخأيو كمصاخم نأ دارأ نمو

 رونو اتيفلا نيب قفوأ نأ ريخصلا ىلقع ىل نيزو ٠ مواقي ال ًافلإب ىسفن
 . لبجلا ةظعومو ايبمآ

 نادل بانضأ ريس ارب ' تعلو نا هله ىتلاطم رثآ نماناكو

 ةدامعو لاطب لا » ليلراك باتك ىلا قيدص قدشرأو 1 يرخآلا

 6 ىن ةروص ىف لطبلا » قهدقع ىذلا لصفلا تأرقو « ةلوطبلا

 ىبيع ىفو . ةردانلا ةعاجشلاو ةثلابلا ةنطفلا مالسالا ىن ىف تفرعو
 . ةيالصلاو فشقتلا

 نآآل « ائيش أرقأ مل « نيدلا لوح تراد ىتلا تاعلاطلا هذه ادعامو

 ىلع بابك الا ف يديج لك تلذبو فزأ دق ناك ن احتمالا داعيم

 رثك أ ندلا نع أرقأ نأ ةرورض ىلا ىركف هنا نكلو . سردلا
 . ىمظعلا نايدألا لكب لأ ناو «نيدلا بتك ىف تأرق ام



 بناجي هللا دوجو راكناو داحلالا نع اعيش فرعأ نأ عطتسأ فيكو

 . هداحلاو 8:201 ةتعا «  ولدارب » مسا فرعي ىدنه لك نا ؟ اذه

 ع ىشن ىف رثأ ىأ كرتي لل هنأل همسا تيبن ًاباتك داحلالا ف تأرقف

 ىف <« تنازب » زسم تناكو «داحلالا ةزافم ثمحتقا دق كاذ ذا تنكو

 ثداحلا اذه ىوقف « ةيهولألا ىلا دالالا نم تلقتنا دق نيحلا كلذ

 .تحبصأ فيك » اهباتك تأرق نأ دعب «داحلالا ىف دهزلا ىدنع

 6 ةيفوضويلا

 ,نفدم ىف نفدو 8 ه!1هناهت _ 17 واوارب تام نيحلا كلذ ىف

 ىف مقم يدنه لك اهدهش اك « ةزانملا تدهش دقلو )» هوك وزب 0

 وحن مهتابجاو رخآاب اوموقيل نيدلا لاجر نم ليلق اهف ناكو . ندنل
 مدقم ةيدددحلا كسلا ةطحم ىف رطتنن نأ انررطضا انتدوع دنعو . لحاراا

 دقتعتا : هلأسو نبدلا لاجر دحأ نم داحلالا ءامعز دحأ مدقتف . راطقلا

 ٠ هتوص از ان « لعفأ » لجرلا هباحأف ؟نآ دودو ف قديس

 طيحم نأ ًانضيأ لستأ » هسفن نم قئاولا ةماستبا هف ىلعو دحلملا هباحأف

 مجح وه ام ىنفرعت نأ كيلا لسوتأ ؟ ليم *6.* +٠ ضرأالا ةركأ

 ؟ 6 وهنأو «كهلإ

 )» يانلشو ةارفمفا انقرعل اذا « ًاقح هانف 20-7 0(
 باعها عادم كغم قاس" ااه ل كاد سام اع ماع اءاع اء اعدف يحك داع هاك عه اوي هول ايد ماع ماو ف

 «داحلالا نمةيناسنالا تيسكام » هناونعأف ور سر انكتفلا ركفلارارحأنمفل قم( ١

 ( محرتلا)



 هذه ظفل دقلو - « لفطب أزبت اك ىب أزهتال » دحللا هباجأف

 ظفتحا نيدلا لجر نكلو . رفاظلا رصتنلا ةرظن هينيع ىفو تالكلا

 قداز ىسفت ىف رثآ ثيدحلا اذهل ناكو ٠ بيرم تمصب ةرظنلا هذه ءازأ

 . هيف ًادهزو داحلالا ىف ًاضنب

 « اردباشمم نايارات اوه فورعم ىدنه تقولا كلذ ىف ارتاجتا طبه

 «جنتام» سم لزتميف انيقالتام لوأ انك و. ٠ ستاك هيعقمس تنكو

 ْماتلا تمصلا مزلأ نأ تدتعاو . ةينطولا ةيدنحلا ةيعجلا ءاضعأ نم ىهو

 و « اردناشمه » ىلإ ىنتمدقف . تل اياذإ الإ ملكتأ الف ءاهني ترو اك

 - قيفص ظيلغ نواطنب . ًابيحع همادنه ناكو . ةيزيلجتالا فرعي نكي

 ةقيرطلا ىلع صوصقم « فتئوللا ىدامر خستم ايانثلا ريثك فطعمو

 نم ةوسنلق هسأر ىلعو . ةبقر طاير البو ةقاي الب ناكهنا مث . ةيسيرابلا

 ناكو .ةليوط ةثك ةيحل لسرتت هردص لعو « 3 رز اهنم ىلدتي فوص

 ترا ونادرا بود. ريدتسلا هبحو تياش دقو . ةماقلاريصق اليحت

 صخشلا اذه لفمو ظظراقلاب الو ققدلاب نيل قنا هيعولا كلو طسو ف

 ندنل 0 محزي نآل ًاحشرم ناك « اذه هسلعو برغلا

 . اهقانأي ةقورعملا

 لوحي ام نيب ًاريبك افاوت كانه نأ ىل حضتاو . موي لكل باقتن انك

 بلاغو . ايتابث ناك انالكو ٠ لمعلا نم مت امو راكفألا نم انيسأر

 سشعةعبسب شيعأ تقولا كلذىف تنكو .ًاعم رهظلا ماعط ىطاعتن انك ام



 م 16ه تح

 هترجح ىلإ فلتخأ تنكو . ىسفنب ىاعط وبطأو عوبسألا ىف الش

 ىلع وبطأ تنكو . رجح ىلإ وه فلتخمي ناك م « ىرخأ دعب ةنوأ

 ٠ ةيدنملا ةقيرطلا ىلع وبطلاب الا ذتلي نكي لو « ةيزيلكنالا ةقيرطلا
 نم ليلق ىلع ةرم رثعو ٠ قوذل ىثرب ناكف رزجلا ءاسح عنصأ تنك

 < فئشو قوشب هنم تلك أف ٠ ىنكس ىلا هب رضحو هخبطف سدعلا

 ىاعط ناولأي هيلا بهذأ تنك ٠ وبطن ام لدابتت انك مويلا كلذ ذنمو
 .هماعط ناولأب ىلا رضحم ناكو « ةردانلا

 لامع باصتعا ناكو . ناسل لكى لع « جننام » لانيدركلا مسا ناك

 ىعاسم لضفب «ناسنا روصتي ام عرسأب هيلع ىغق دق نفسلا ضاوحأ

 « اردئاشمهنايارات » تثدحو ٠ « جننام » لانيدركلاو « زنرنوج »

 ديالف نذا » لاقف : لانيدركلا ةطاسب هحدمو 6« ليئارزد » ركش نع

 . 6 ميكسحلا كلذ ىرأ نأ نم

 « ؟ هلباقت نأ عقوتت فيكف « ردقلا ميظع لجر هنا »

 ىنع ةباين هل بتكت كلعجأس . كاذن وكي فيك فرعأ ىنا ؟ اذالو 0

 ىناو «ىناسنالا هلمعب ًايصخش هئنهأ نأ ديرأ ىناو فلؤم ىنا هل لوقتف
 : ٠ 6 ةيزيلجتالا فرعأ ال ىنأل مجرتك ىعم كبحصأس

 نم ةقاطب انتلصو ةثالث وأ نيموي دعبو ٠ ىنعملا اذهم ًاباطش تبتكف

 انأامأ . امم هيلا انبهذف ٠ ًادعوم انل ًاددح « جتنام » لاتيدركلا .

 .(ه -م)



 هفورعملا هفطعع وه 5 6« اردءاشمم ناياران » قبو :تارايزلا ةزي تيسراف

 : الئاقىنم كلححض هنكلو «هب أر هأنأتلواحو .تفصوىذلا هنواطنبو

 صاخشألا رهاظع نونعبال ءاظعلان ا ٠ ءانبح نينيدمتلا رشعم مّن 0

 ١ - « بواقلا ىف نورظني اما

 اك ليمد نح اهنلع ازعل قا انو لانوركلا نفق انلفنكو

 د انهو . ديب د انيلع لسو ةماقلا ليوط فيحت 4 ناماتنح »

 : هتلاقم 6« اردناشم »

 «ترعشو 010000 كتقو كيلع عيضأ نأ ديرأ ال >

 نمو . نيبزضملل ريخ نم تلعف ام ىلع كركشأل كروزأ نأ ىلع ًانحاو

 ناكو٠ «ىقترايزب كجعزأ نأ تررطضا اذملو.نددلا ءاكح روزأ نأ ىتداع

 ةيزيلجتالا ىلا مجرتأ انأو « ةيتارجكلا ةغللاب ملكتي

 هك لم و كترايز رورسمل ىلا :  الئاق لانيدركلا هيلع درف

 انه موقلاب لاصتالا نم نكمتت نأو « ةيناوم ندنل ىف كتماقا نوكت

 . انعدؤو فقو تالكلا هذه ملأ انو ٠«هّللاككرابسلو

 ى سنلن مك 20 « ةيقود» و صيق ىف ةرم « اردناشمم » قراز

 ةعوزفم تدئرا ىتح هعرق ذا بابلا هل حتفت تيبلا ةير دكت لو . دنحلا

 ا لا

 ءرملا ىطغتو هو ىوطت « قطقلا شابا نم ةايوط ةمطقا 3

 . مسجلا نم لفسألا



 سس "ة#ا

 6« ارهاشمم » تيأر امدنع ىتشهد تناك كو بانلا ىلا تعراسف

 نع مني ل هبجو نأ ريغ . تذخأف « ىزلا اذه ىو ةروصلا هذه ىلع

 . هنم اهاندوع ىتلا ةئداحلا ةماستبالا كلت نع الا مهللا « ءىش

 « ؟ قيرطلا ىف لافطألا كب أزبم لأ نكلو »

 | . « اوتكس مهتلمهأ انف . اوامف معن 2
 أدبو . رهشأ ةعضب ندنل ىف ماقأ نأ دعب سيرإب ىلا اردناشمه بهذو

 رمق رخأ تنكأو . ًابتك اهنم مجرتي نأ لواحو ةيوسرفلا ره

 . اهعلاطأل اهيتاطعأف « هتججرت ةمجارم نم ىننكم ًاردق ةيوسنرفلا

 . ًامامت ةديدج ةدام لب ةمججرت نكت مل اهنأ ىل نابتسا ام ناعرسو

 لصحي نأ عاطتسا ةبوعص لكبو ٠ اكيرمأ روزي نأ ىلع ممص اريخأو
 ليلق هنأل كوح اكيرمأ ىف ناك انو . ةعبارلا ةجردلا ىف رفس ةرك ذت ىلع

 هنأ رك ذأو ٠ و ًاموي جرخ هنآل ؛ هسبلم ىف ماشتحالا

 . ةمهلا هذه نم ”ىر

 ةنارملا نكلو . ارتلجتا ىف ةاماحلا ةنبم لوازأ نأ ىلع لهسلا نم ناك
 ” يع سانا هذا .نولاقلا تيروددت تك + لاما ةروغتم قع تلنا#
 نوناقلا دايم تسرد قاوناقلا ءارجألا عباتأ فيك سردأ ل نكلو

 . ىتنهم ةلوازم ىف اهقبطأ فيك ردأ ل ىنأ ريغ

 تملطأف . نواقلا_ سرد لالخ ًاقيزمت قاشحأ قمت كوكشلا تناك



 ىلإ الأ نأ مدحأ حرتقاو . مومه نم سحأ ام ىلع ىئاقدصأ ضعب

 سيل هنأب رعشأ تنكو . ةحيصنلاو نوملا بلط ىف « ىجرويان ىايابد »
 ىلع « ىسفنب هلغشأو مظملا لجرلا اذه لثم جعزأ نأ ءىش ىف تح نم

 موي ىنتاف امو . دنهلا نم ةيصوت باثك هيلا لمحأ تنك ىنأ نم مغرا

 هيلا ىنصأو ناكملا ىلا بهذأ تنك لب « هءاقلا عمزأ ااطخ هل معمأ نأ

 ىععس عبشأ نأ دعب فرصنأ مث ع هيلا ىوأ تنك ةرجملا ىف نكر نم

 . ةيعج سسأ ةبلطلاب اكاكشحا رثك أ نوكي نأ لجأ نمو ٠ ىرصبو
 نم ىرأ امب رورسلا لك رسأ تنكو . هتاءابجا رضحأ نأ تدتعاو
 تممجتسا نامزلا ىدم ىلعو . هل مهمارتحا نمو ةنبلطلا ىلع هقافشا

 نأ كنكمي » هلوقب ىتردتباف . ةيصوتلا باتك هل تمدقو ىتعاجش

 نأ لواحأ مل ىنكلو « ءاشت تقو ىأىف ىجئاصن قلتنل ىلا رضحن

 ٠ ءىشب اذه هدعو نم طق مفتنأ

 ىلا ىنمدق ىذلا وه هنيعب اذه قيدص ناك نا نآلا تيسن دقلو
 نم ناك 31 ٠ 0تنملع طاصعاتا؛ ©« تكنب كيردرف » رسم '

 ريغ نم ًايفاص ناك دونحلا ةبلطلا ىلع هفطع نكلو « نيظفاحلا بزح
 هتلأسو « ةدعاسملاو حصنلا ةبلطلا نم نوريثكلا هلأس دقلو . ةبئاش

 هذه شيعأام سنأ نلو . هب لحس را در ىلغحأ نأ ىرودب

 ' ىلع نك »  الئاق ىؤاشتب ًارهو قيدصك ىل بحر دقلف . ةرواحلا



 ةنارم اذ ًايماح ناسنالا حبصي نأ ىداع ريغ ءىثب سيل هنا نم نيقي

 لك تسيلو . شيعب هالعجي نأل نايفاك « لمعلاو ةنامآلاف ٠ ةفاصحو

 كتامواعم ىهام يتفرع نكلو . مهوتت م ءازجألا ةكتسم اياضقلا

 . 6 كتاعلاطمو ةماعلا

 +: ضعتما هنأ تيأر « ةليئْض ىهو « ىتفرعم رادقم ىلع هتعلطأ اماف

 هبجو قرشأ ام ناعرسو « ةقيقد نم رثك أ مدي مل هضاعتما نكلو

 : لاقو ةيضرم ةماستباب

 ٠ ةفيعض ةماعلا كتامواعم نإ . كبارطضا ىف رسلا تمبف دقل »

 نا . كدالب ميرات ىتح أرقت ل كنا ليلدلاو - ةايحلاب ةريخلا ليلق كنا

 نأ ئدنه لك ىلع بجاوو . ةبرشبلا ةعيبطلا سردي نأ بجي ىباح ا
 نكلو .ةاماحلا ةتيم ةلوازمب ةقالع نم اذهل سيلو . دنهلا خيراتب مب

 بسك امن اعيقي أرقت + كنا ل حطتاو - اذه رش نأ كل ني

 اذه ىلا ألا . دنملا ىف نايصعلا مرات نم « نوسلم » وأ )» نو

 .. « ةيرشبلا ةعيبطلا ىف نيباتك وأ اباتك أرقا م « لاحلا ىف

 هذهب ىندمأ ىذلا قيدصلا كلذأ ند ريك أب نيدم ىنأب ترعش

 ةدئاف ىتدفت ل تناك نا « تكتب » ةحيصن نأ ىلع . ةميقلا ةدعاسلا

 ٠هحصنب ةدئاف نم لانأ نأ ىلا ليخ امع هتقادصب تضعتسا ىناف «ةرشابم

 نأ دقتعأ تلز امو « ىتليخم ىف ايح لازبام. موسبلا رغلا ههجو ناو



 تال.

 ىف احجان ًايماحم ناسنالا نوكي ىكل ةيرورض تسييل ايلعلا ةبافكسلا

 ةايللا ىف ىل ناكذمو . نايفكي لمعلا ىلع بابك الاو ةنامألاف ٠ ةايحلا

 . هلوق تققح ىنأب ترعش « نيتفصلا نيتاه نم بيصن
 ىف ىماقأ ةدم تبا « نوناقلا ىف ىئاهلا راهتخالا تزتجا انف

 ٠ ارتلحتا



 سساقا لصفلا
 دنهلا ىلا ةدوعلا

 ىلع رفسلاب ةزاجا ىلع تاصحو « ارتلجمتا هيف رداغأ ىذلا تقولا ناح

 ة1ههعدهد («ةيعسوملا» حايرا تناكو « ةينوي رهش ىف « ماسآ » ةرخابلا

 انتحايس لاوط ًاقصاع وحلا لظو برعلا رحب انثلي امدنع بيت تذخأ دق

 ىلع ناك نم لك تنضأو ٠ ندع ءانيم انرداغ نأ دعب « ىابمو ىلإ

 نم ريثكب ترعشو « فاعم تللظ ىنا ريغ « رحبلا راودب ةرخابلا

 ةفصاعلا جايه بقرأ ةنيفسلا رهظ ىلع فقأ تنكّذا حرلاو رورسلا

 مف « راودلاب نياصم نيرفاسلا رثك أ اكو . ةراثلا جاومألا مطالتو

 ؛مهنم دحاو انأ ةثالثوأ نينثاىوس راطفالل ماعطلا ةفرىلا رضحي نكي

 تافت الث انتاضحأ ىفاهب ث ثبشتن قابطأ ىف مطرقلا ةديصع انل مدقتخ

 ٠ انثولتو ةديصعلا اهنم

 ةفصاعلا ىلا رمد « جراخللا ىف ابجيزاهأب لسرت ىلا ةفصاعلا تناك

 وفر دا ىزهمت نأ مطتست مل ةعيبطلا ةفصاع نأ ىلع . ىسفن ىفةرثاثلا

 عقونأ تنكو.ىسغن ىف روثت تناكىتلا ةفصاعلا اضيأ تزجع اذهنعو

 تنك ام كلذ ىلا فضأ ٠ىتفئاط لهأ اهريثب ىرخأأ ةفصاع هحاوأ نأ

 ىبطب تنك الو . ماحك ىنايح أدبأ نأ نع زجع نم هب رعشأ
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 حالصالا ىحاوأ نم ةيحان أب ريكفتلا ف ىسفن دك تذخأ « احلصم

 ٠ ىرطاخم لاج امم رثك أ ىلأبحي ناكر دقلا نكلو . ادبأ

 دق ناكو . ًافرملا ىلع ىتناقلتيل « راوايثاك » نم ريك ألا نخ

 روتكد ىخأ تيب ىف نيفيض انلزنو هيخأو 6 اتم » روتك دب فرعت

 تأدب ىتلا ةفرعلا تاوحت كلذبو . احالإ ىخأ ىلع ملأ نأ دعب « اتهم »

 ىلا ىتلحر لاوط تللظو « نيترسألا نيب ةئاد ةقادص ىلا ارتاجتا ىف

 ءايحألا نيب دعب دمت م اهمأ لبجأ تنكو . ىأ ءاقل ىلا علطتأ نطو

 ريجلا .اذهب حا لا ولا ةقاون اهردص ىلا ىنمضتو اهيعارذب ىتاقلتتل

 نأ كلذب دارأو « ارتلجا ىف ىماقأ لاوط ىنع هافخأ نأ دمب « نزولا

 ناك ريللا اذه نأ قحلاو . ةيبنحأ دالب ىف انأو ةمدصلا ةْنّوم ىيفكي

 قزح ناكو ٠ ىمآلاو نزملا عم حوطنأ م ىنكلو « ىل ةفينع ةمدص

 داتأ ل ىأ ًمامت ركذأ نأأ ريغ .ىبأ دقف ىلع ىنزح نم مظعأ ىأ دقف ىلع

 دقل ىتح « راقولا نع ىنجرخي ىذلا دملا ىلا نزح نع ريبتلا ىف

 قلاح ىف تنك ول اك ىلامعأى ىضغمأ نأو «ىيعومد سبأ نأ تعطتسا

 . قيمع نزح ىبق ىف نكي مل نأكو « ةيداعلا
 هاخأ ممدحأ ناكو « ءاقدصألا نم ريثك ىلا « اتبم » روتكد ىنمدق

 تلظ ةليوط ةقادصل ةمدقم انفراعت ناأكو « ناثحاج ر كتشافير » ةسإو

 ,صاخ هحو ىلع ريشأ نأ ديرأ ىتكلو ٠ لاح نسحأ ىلع انرمع لوط

 18و هطقسل كاشير رعاشلل « اتهم » روتكد اهم ىمدق 6 ةمدقت 2 ىلا



 ام

 نيمهاسملا دحأو انرجاا ووتك حقول نمربك خلا ةبارقب تع وهو

 نيرشعلا دعب ةسماخلا زواجت دق رعاشلا اذه نكي ملو . ةغاصلا داحتأ ىف

 عساو قالخألا ميوق لجر هنأ ىننقأ هب ءاقل لوأ نأ ريغ ٠ هرمع نم

 روثكد ىنضرحو 81219؟ةلطقسأت 600 «ةماعلاب» بقلي ناكو ٠ ةفرعملا

 نم فرعأ امم تاك ديعأ تنخأف « هترك اذ ةوق نحتمأ نأ « اتهم »

 بيترتلا سفت ىلع اهداعأف ء اهديعي نأ هتلأسو « ةيبروألا تاغللا فلتخم

 أ لع «( هذه هتيافك ىلع هدسحأ ىنأب ترعش دقلو ٠ هب اهمقطن ىذلا

 ةسدقلا بتكلاب هتفرعم ةعسف «قحي هب ىلاجعا راثأ امامأ اهم ذخوأ م

 ىالقتسمابم حبصيو هتاذ ققحي نأ هاهتشاو هقرحو « ةيلاعلا هقالخأو

 ددرب ناك ام ًاريثك و .شيعي هلجأ نم ىذلا هضرغ اذه ناكو . ديدح قفأ

 , ةروفحم اهنأ رعشأ تنك ةةدطادصد 4 داناتكم » رعش نم «ًنايبأ »

 :  هبلق تاحفص ىلع

 لامعأ نم لمع لكىف (هللا) «هارأ » أمدتع معن ىف ىأب رعشأ »

 6 داناتكم ةايح لضي ىذلا طيخلا هلأ لوو

 . تايبورلا نم فولألا تاثمع موقت (©09 ىايدناشير » ةراجن تناك

 ةبب رع ةملك برقأ ةماعم ةملك نأ ىلإ ل يخمو« دحاو نآ ىف *ىش ةئام ىعي وأ رك ذنب

 . ىنملا اذه نع ريبعتلا اهب نكي
 ىضففقت دنهلا ىف اهريغ تاعطاقم ضعبو تارحوك ةعطاقم ىف ةعبتملا ةداعلا (؟)

 مسا ىلا  خأ هانعمو 8 اطوث «  ىابب» وأ « ىاب » مطقم فاضي نأب

 ش ' . دولل ًاراهظاو ًاعركت قيدسلا
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 لكأشم نم ةلكشم هضرتعت نكست لو ٠ سالاو ءىل اللاب ًاريبخ ناكو
 نكت مل ءايشألا هذهلك ن و ' ةنيه ةلهس هيدي نيب حبصتو الا لمعلا

 0 هتايحامأ ٠ هتايح ةلجع هلوح نم رود ىذلا روحا

 ءايشألا نيب ىرت تنكف . هجول ابجو هللا ىري نأ ىف ةوهشلا لوح
 ىدا ناكف ٠ 0 بتكم ىلع ةرئانثما ةريثكلا
 02000 و تايمويلا وأ ىنيدلا باتكلا لوانتي هلمع نم هئاهتا
 يذلا لجرلاو ٠ . هتايموي نم تابختنم اهمأ نع جرخت ل « تافلؤم نم
 ىلع « ةيراحتلا هلامعأ نم صل نأ درجمبو آوث فكعي ١ نأ عيطتسي
 رجا لجرب سيل « سفنلا راوغأ ىف ةقيمعلا ةيفمللا ءايشألا ىف ةباتكلا
 هتدهش دقلو ٠ هانعم لكب قحلا نع ثحبي لجر لب « لوقلا قالطأ ىلع

 ةرمال تارم ىراجتلا هلمع ةمل ىف رومغم وهو ةيحورلا هئاحبإب ًاذوخأم
 ٠ فورظلا نم فرظ ىأ ىف للقعلا هنزاوت دقق هنأ ظحالأ لو ٠ ةدحاو
 عابتا هعبتأ تنكف اذه عمو « انطيرت ةيويند ةقالع ةيأ اننيب نكي لو
 ءارأ ال تنكتف اذه عمو ٠ ارومنم ايداع رثك ألا ىف تنك . لظلا
 ا ةيئيد ةغص تاذ لئاسم ىف مالكتلا ىلا ىفرجيو الأ

 ةيأ ىل نكي لو « است قيرط سماتأ لازأ ام نيملا | كلذ قع كنك
 . اهثعبم فرعأ ال ةزه هثيدح ىف دجأ تنك ؛ ةينيدلا تاشقانملا ىف ةذل
 تلواحو « نيدلا ءاككح نم نيريثكلا دوزأ نأ ىف ايس اذه نك دلو
 ريغ نم نكلو ٠ ةينيدلإ قئاوطلا ءاسؤر نم نيريكلا لبقأ نأ



 اله حج

 ناف « ىايداشير » كرت ام رثألا نم ىسفن ىف مهنم دحاو كرتي نأ

 نم ىدنع هلقع ةرف تزاتو + ىش قامعأ لا سار دنت تناك هنالك

 نأ نكميال ىلا ىتقثو « ىندألا هدمل ىبارتحا نع لقي الام مارتحالا
 اكاد ىندشرب فوس هناو ؛ ىنيرغي وأ ىنشغيال فوس هنأ ىف كش اهفتتكي

 ' ىنترواس الك أجلم نم هريغ دجأ نك أ) اذلو .هسفن تاذب ىلإ ىففيو

 ةفينعلا ةيحورلا تامزألا

 نأ مطتسأ مل ىناف ( هل ىارتحا ميظع نم مغرلا ىلعو ءاذسه عمو

 هذه نأف . ىسفن نم 6 27 « وروفلا » ةلزنم ىلق نم هلّرنأ

 ىنا ىلع . نآآلا تح اهلغشي نمع ثحبأ لازأ امو « ةيلاخ تلظ ةناكلا
 ' ومسلا قيقحت ىف هتميقو 6 ورونلا » ىف ةيدنهلا ةيرظنلا ةحصب دقتعأ

 ةلئاقلا ةيكمحلا ىف قحلا نم اهظمت ًاطسق كانه نا ىلا ليخيو ٠ ىناحورلا

 ريغ اماعم ناف . « وروغ » ريغ نم ةعاطتسم ريغ ةيقيقحلا ةفرعلا نأ

 «ناسنالا هيف حماستي دقو لمتحي دق رمأ ةيويندلا لئاسلا ىف ةدعلا لماك

 ى الماك ًاماعم نإو . كلذ فالخ ىلع رمألاف ةيناحورلا لئاسملا ىف امأ

 نود وه « ىتاعلا نم لاكلا ةفص لمتحتام لكب « ةيناحورلا لئاسلا

 .نادجولاو بلقلا شرمعىلع اكلم هجتوتي نأ ناسنالل مصي ىذألا هريغ

 ةورذغ وأب ليبسو هتايحلاوط حفاكي ناسنالا رمتسينأ بحي اذهىلعو

 ةلكملاب فصصتب نم ىلع قلطي لب « سخيش مساس وهو . ىتاحور .ميكح (1)

 . دشرلا ىلا هريغ هجويو ةيناحورلا
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 ٠ هقحتسي ىذلا « وروغلا » ىلا لصي امنا .تلاسنا لكنأل . لامكلا
 لمح لاكلاو . ىعيبطلا ناسنالا قح وه لاكلا ليبس ىف انحافكو
 ىدب نيبف كلذدعب قابلا امأ.باوت نم ايندلا ىف ناسنالا رظتنيام هاياتث ىف
 ىف « ىابدناشير » عضأ نأ تعطتسا ام ىننأ نم مغرلا ىلعو هللا
 ىدعاسم تالاخلا نم ريثك ى ناك هناف ؛ ىلق نم « وروغلا » عضوم

 ' تباثلا ممرثأ ىف اوكري نأ اوعاطتسا نيثدحلا نم ةثالث نا ٠ ىدشرمو
 يوتسلوو « ةيصخشلا هتقالعب ىاساشير . ًايالتخا ىننوبلتمو

 هله ىتح 2 هباتكب نكسرو 7 « كسفن ىف هللا ترا  هباتكب
 52 ( ةيابنلا

 دولا رف اجي يلادع
 قوفوهو؛ءاطخالا نع ازواجتم بلقلا ريبك ناكو.مسالا عويذو تيصلا
 ءايفوالا ءاقدصالا نم ريثك هلوح فتلاف ؛ اهجذاس ةرطفلا ملس كلذ
 ىنا ليغنتو . ةيئاضقلا تاءزانلاو ااضفلاب ىندوزي نأ لواح مهقيرطنمو
 « لمعلا ىف مدقتلاو ةنارلا نم فاكر دق ىلع دعا نفوس توق نع
 ,لكب لمعي ىضمو . ةشيعلاو تيبلا تاقفن ىف فرسأ ردقتلا اذه ىلعو
 دك اقل مانأو انيك ندنلا ليس ل هيمن دج

 لازال ارتاحت ىلا ىرفس لبق ىفئاط ءامحز اهراثأ ىلا ةفصاعلا تتاك

 (1) "ج4 اهتمي لمدم ه4 6هط 5 عم طتس ا
 (2) امام اةطقق ]ق١ *



 ىدل آوت امادحا تنكح « نيمسق ةفئاطلا تمسقنا دقل ىتح « ةرثاث

 قرخالا تلصو : ايت راشج لآ ىرخأ ةرم ىلوخد. دنملا ىلا ىعوحر

 ىحأ ىضري نأ لجأ نف ٠ ىرفس لبق ردص ىذأا ىلصف رارقب ةكسمتسم

 ىلسغو 6« كسان » ىلا توكحارا ىرفس لبق ىتذخأ ؛« لوألا ةفئاطلا

 ةباثب نوكتل ةيفئاطةيلو دعأ توكحار ىلا لصو امو ءسدقلا رهنلا ىف

 بح نكلو ٠ هيف تدهزو اذه لك تهرك دقلو . ىنذ نع ةرافك

 نأب تيضر اذهل . ىل هبح نع لقي هب ىاعت نكي لو ءايظع ناكىل ىخأ
 نأ ىلع . هل ةعاطلا ىلع نوناق هتدارا نأ ًاريتعم دي رباك كرحتتت ةل ا لمعأ

 ىخأ فرع « يلمع قيرط نم ةفئاطلا ىلا ىعوجر لاكشا ضف دق اذه

 ٠ هيلا ليبسلا كلسي فيك
 ىلا دوعأ نأ ضفر ىذلا قيرفلا ىلا عجرأ نأ ًاقلطم لواحأ مل

 اوناكنيذلااهئاسؤر ءازا دقحلا نم روعش ىأب رعشأ مل كلذكو . ةفئاطلا

 قوفو . اهيلا ىعوجر نود اولاحو ةفئاطلا ةريظح نم ىجارخا ىف ًاببس

 ناكدقف . قافرحو لصفب ردص ىذلا ةفئاطلا رارق مرحأ تالظ اذه

 ؛ ابجوزو ىتخأ ىح ىبراقأ برقأ تيب ىف ماعطلا لوانتأ نأ ىلع ًامرحب

 نأ اولواح ام ًاريثكو ٠ مهتم دحاو تيب ىف ءام ةبرش لوانتأ نأ وأ

 , ةفئاطلا لاجر نم ةلفغ ىلعو ًارس رمأالا كلذ اوفلاخيل ةدعلا اودعب

 هنآ نأنم لجخأ المع رسلا ىف لمعأ نأ امئاد ضفرأ تنك ىنأ ريغ

 ةربجح ٠



 - اا

 ىجاعزا ةفئاطلا لاجر لواحيال نأ ىف نيببس قتماقتساو ككواس ناكو
 ةفئاطلا دارفأ لكن م دهشأ مل كلذنم دضلا ىلع لب .روصلا نم ةروصب
 ىف هيأر ىلع لظ ىذلا قيرفلا نم صخألا ىلعو « ءاخسو مرك لك الا

 نأ ريغ نم لمع ىف ىتودعاس مهنأ كلذ ىلع اودازو . ىدرطو قامرح

 ىننأ ولو : ةفئاطلا حلاصل ىناج نم اهم موقأ ةدعاسم ةيأ ىنم اومقوتي

 ؟ىرحأ هزه لوف لا وفوأ كيدعلا و ةففالطلا ةراظعلا يوغا نأ كلوا

 اهعدص ديزأ تنأو قرفو عيش ىلا ةفئاطلا قش ىلا ثيعس ىننأ واوأ

 مهنأ هيف كش ال مف « مهتيدحتو ةفئاطلا سوءر تجاه وأ < افانتا

 ةئدب“ ىلع لمعأ مل ىتنأ واو . هلشثب ىلمع نولباقيو ىنم نورأتي اوناك
 جيببلا نم ةل ىف « دنملا ىلا ىلوصو ىدل ؛ يسفن تدجول « ةفصاعلا
 نأو قت ىف سيل ام عنصتأ نأ ىنرطضت بير الب تناك ؛ قئاطلا

 . ًاعانق ءايرلا دْمَأ نأو قفانأ

 بغرأ ام ريغ ىلع نيملا كلذ ىلا لازتام تناكف ىجوزب ىتقالع امأ
 . ةلكآلا ةريغلا ضرم نم ىنفشت ل ارتلجتا ىف ىتماقا ناف ٠ نوكت نأ
 لك تلظ ِكلذبو ١ اهفات ناك امهم ءيث لكى ىش ىدبأ تالظو
 ةءارقلا ىجوز لعتت نأ ىلع تممصو ٠ ةيفكم ريغ ىلع ةزيزعلا ىناوهش
 «قيرطلا ىف تفقو وهش نكلو ؛ ميلعتلا ىف اهدعاسأ نأو ةءاتكلاو

 . ىلسكو ىريضقت ةيلوؤسن اهنم ةدارأ ريغ ىلع لمتحت نأ ابيلع ناكو
 ظ /وءابيبأ تيب ىلإ اهلسرأىأ دح ىلا قزلاف تحوطت أ ةرم ثدحو
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 ابقاذم نوكي فيك ةساعتلا اهنقذأ نأ دمب الا ىتبب ىلا دوعت نأ لبقأ

 الا ىنم نكي مل هلك اذه نأ ليلقب كلذ دعب تمنتقا دقلو . اهترارمو

 . ًاقارساو ًاقمح

 « دالوأ وخال ناك دقف . دالوألا ميلعت حالصا ىف ركنا كخا

 ىلع فراشو بش دق الفط ارتاجنا ىلا ىرفس لبق هتكرت ىذلا ىنبا ناكو
 .فوكعلا دالوألا ءالؤه دوعأ نأ ىلا ىتبغد تبحناو . هرمع نم ةعبارلا

 .نرداق بالصألا ىدودشم نادبألا ءايوقأ اوحبصيل ةيمسمجلا ةضايرلا ىلع

 .مهتكشنت ىف اماما ةيصخشلا ىبراحتنم ذأ نأو « ربصلاو لاّيحالا ىلع

 ىلع . ىلشف نأشلا اذه ىف احن مجرو « ىخأ كلذ ىلع ىنمجش دقلو

 مويلا ىتح لازأ امو ؛ اهم رسأ ىلا ىجهابم نمتنناك دالوألا ةرشع نأ

 نيملا كلذ ذنمو « مهم ةبكقتلاو دالوألا عم بسللا ةداع ىلع فكعأ

 . دالو الل اًللاص اماعم نوك ًانأل حلصأ ابر ىنأ ىف ركفأ تأدب

 ناكو ٠ « ةيذغتلا » قرط حالصا ىلا وعدت ةرورضلا نأ ىل ربظو

 نأ ىلع ىأ لمعو . لزتلا ماظن ىف اناكم دجو دق امالكةوهقلاو ىاشلا
 تدحأ اذاو د ودق ارردضنا تينا افرق ( افا ارجوك
 ةظوفحم للفت تناك تأ دعب لاعتسالا زيح 7-00 ةيفزألا ةينآلا

 هذه لاعتسا ةقيرط صقني ناكام 6« قاحالصا:» تلك أو ٠ تاسانملل

 عوقنمو مطرقلا ةديصعب « ةوهقلاو ىاشلا تادبتساو .ماظن نمءايشألا

 .. ةويقلاو ئاقثلا لع نيفاشا احبس .ةقيفللا ىف اهينكملو . راكاكلا



 ِ_ /- سس

 لامعتساب « جنرفتلا » انأ تلك أو؛لامنلاو ةيذحألا لبق نم فرعت انكو

 ٠ ةيبوروألا ةيدرألا

 مرجالو . ًاديدج ايش موي لكف يضن انكو ٠ ديزت تاقفنلا تأدب

 طبرت نأ ىف انححي دنحلا لهأ لوقي اك وأ تاقفنلا ةدايز ىف انحج اننأ
 ءدبلا ناكو ؟ هتاقفن دسن نأ نكي فيك نكلو « انباب لع ضيبأ اليف
 ىنأل كلذ . ةجيتنلا ةققحم ةيرخس هانعم توكجحار ةاماحلا ف لمعلا

 تامواعلا نم 17 « ليكولا » هيلا جاتحي ام لكب ةريلا دقاف تنك

 «ءالكولا»هبلطي ىذلارجألا فاعضأ ةرشع بلطأت نكو « تاءارجالاو

 ىذلا غلبلا كلذ قزألا هب غلب ةيضق بحاص ىلع طقسأ مل . دنملا ىف

 « ناسنالا » كلذ دجوو ضرف ول ىّتحو . ىوعد ىف ىنلكوي نأ هيوغيإ
 بصنلا نايفط جتني نأ لمتحم ام ىكبج ىلا فيضأ نأ حصي :لبف

 ؟ ايندلا هذهل ىتايلوؤسمو ىنيد رادقم فعاضت متأتن نم لايثحالاو
 لح نأ يسع « ىابموب » طبهأ نأ ءاقدصألا ضعب ىبحصنو

 ىدنملا نوناقلا سردألو « ايلعلا ةنكمملا مامأ ةيلمعلا ةنارلا ضعب ىلع

 تايقف . ةيئاضقلا ىواعدلا نم هيلع لصحأ نأ نكع.ام ىلع لصحألو

 ًاخابطو « الزنم ترجأتسا اهيفو . « ىابموب » ىلا تبهذو حصنلا
 « ركتشيفار » هعسأ « ًايناهر » ناكو ٠ هب ىلهج- نع وبطلاب هلهح لقيال

 بصي ناكو . لزتلا دارفأ دحأ هن أكل « مداحلا ةلماعم هلماعأ نك ألو

 )١( دنحلا 'قوقملا ىف سرادم نمج ري ىذلا ىاحملا ىأ - ولكنا .



 - ملإ -

 ىلع ةردق هسالم تناكو . ًادبأ محتتسيال هنكلو « ابص همسج ىلع ءالا

 فيك نكلو .ةسدقلا دنهلا بتك لكي قيلعم لهج ىلع ناكأك ماودلا

 نوكَت نأ نكمي :كلوقأ تنك ؟ هنم قيلأ اطلع لصحأأنأ ىل نسي

 ؟ ةيمويلا كتدابع نم ايش فرعت نأ حصي الأ نكلو «وبطلاب الهاج

 وه ثارحملا نا ىديساي رك ذت ! ةيمويلا ىقدابع» ةهالب ىف ىنيحي ناكف

 .كنمحا رم ىلع ًاداهعا شيعأ امناىننا . ةينيدلا انمسأ رم ىه سأفلاو انتدابع

 ش . « ىريبظو ىجلم نوكت ةعارزلا ناف اهيف لمألا تدقف اذاف

 نم هيلا جاتحيام « ركتشيفار » نقلأ العم بتنوك أ تأدب انه

 وبطأ تنخأف « مْسم ءطب ىف ىب رع تقولا أدبو . ةيلوألا تامواعملا

 تينبف . ةيزيلكتالا ةيتابنلا ةقيرطلا ىلع وبطلا ىرجأو . ىتاعط فصن

 رعشأ ال تنكو . « ركتشفار » عم بطلا ةمدخم موقأ تأددو ءادقوم

 ىل قبب لو . ىداخ ىرج اذه ىلعو « تابجولا نيب ءاذغ ىلا ةحاحب

 ظفح نكي مل هنا ىتح « ةراذقلا هئامدا الا هيلا اهبجوأ ىوكشس نم

 ْ ٠ ةيفاكأ ةفاظن اقيظن ماعطلا

 ووشأ ةيلرأ قف 0 « ىابموب » ىف ماقلا عطتسأ ل ىننا ريغ 1

 ةفدنأ دعبو . تاقفنلا دسام لخدلا نمىدنع نكي مل هنأل ةسمخ وأ

 تدعو « توكجاو ىلا اهمرداغ « ىابموب » ىف لمع ىلع لصخأ نأ نم

 طسوتم غلبو « ةميقلا لدتعمالمعلمعأ تأأدب كانهو ٠ لوألا ىتكم ىلإ

 0 هكا



 د رمال كف

 «لراهم ىلا ًاعحار نكي م اذه نكلو « رهش لك ةيبور ةئاعالث لخد
 لا دبعي ناكف « لامعألاب ةريخ اذ ناك هكيرش ناف ٠ ىخأ ريثأت ىلا لب
 . نيماحلا رابك ىلا تالكشلاب دبعيو « طئاسلاب

 تقولا كلذ ىف تأدب ىنا فرتعا نأ ىلع بجاولا نم هنا ىدأو

 عانتمالا نم هيلع تيرج ىذلا ىثدبم ىف رظنلا ةداعإ ةرورض ىف ركفأ
 ٠ دبعأ امم دضلا ىلع انه ةلاخلا نا تئبنأ دقف ٠ (ةرسمس) ةلومع عفد نع .

 ىلا مفدت توكجار ىف اهنكلو « ةرسامسلل « ىابموب » ىف عقد ةلومعلاو
 «ىابموب ىف ىه امانه ةدعاقلا امأ .اياضقلاب ىماحلا نونوعي نيذلا ءالكولا
 .ةرسعب مههباعتأ نمي وثم ًاييصن ءانثتسا ريغ نمو نيماحلا لك عفدينأمحتف
 ىناىرت » : ىل لاذ .٠ قم ناكف ع وضوملا اذنه ل تأ 0

 اياضقلا لوا 0اارف نأ امئاد ليمأ ىناو . رخآ ليكو عم كي
 ةلومع مفدت نأ تضفر اذاف . اهمرشابم كرودقم ىف هنأ فرعن 7

 كرتشن انك الو. عرج باو ىقطل كالا ققحلا نف « ىكيرشل
 ىلاتيو انيلكل ًاكرتشم الخد دمت كباعتأ ناف ةدحاو ةشيعم ىف ًاعم
 دبع هنأ الثم ضرفا ؟ انكيرش رمأ نوكي اذام نكلو . بيصن كلذنم
 ' تمنتقا دقلو « ةلومع هنم لاني هناف « رخآ ماحم ىلا هيدي نيب 1
 لع بجو « ماحك لمعأ نأ تددأ اذا ىنأب ترعشو « مالكا اذ
 ا ىتلا تالاملا لثم ىفو « ةلوملا عفد ىف ىثدبجب حضأ نأ

 اذهب( حضوأ مالكب ذأ نيل ى ددرتو ىنرواس ام اذه ٠ لقألا ىلع



 ىنا اذه ىلا فيضأ نأ نع ىل ةحودنمالو . اهششغو ىسفن تعدخ

 يرج ىتلا تالاحلا هذه ريغ ىف ام ةلاح ىفام ةلومع تمفد ىنا ركذأال

 ني قثوأ نأ ليس تيافاح ىنأ نم مغرلا ىلعو . ىخأ مالك اهيلع

 ةمدص لوأ نيحلا كلذ ىف تمدص دقق « ىتنيم رسل ءاضرا نيضاقتلا

 طباضب دونلا ىنعيام لبق نم ًاريثك تعمس دقلو ٠ قايح ىف ةفينع

 هجول أبجو ىزيلكنا طباض مامأ تفقو دق نك أ مل ىف كلو « ىزلجتا

 . نيحلا كلذ ىتح

 تقلع دقو « ردايروباجار » موحرملل ًاراشتسمو ًاريتركس ىخأناك

 كلذ لغشي ناك امل ةدساف ةحيصنب راشأ هنأ ةمهم كلذ دعب نم هقنع ىف

 هردص ناكو « ىسايسلا ريسموقلا ىدي نيب ةلأسملا تعضوو ٠ بصنلا

 « ارتلكتا ىف تنك امل طباضلا كلذ فرعأ تنكو ٠ ةظيفح ىخأ نم

 نم هنأ ىنأ نظو . ىعم ةقادص ىلع ناك هنا هب ح رصأ نأ نكمي اممو |

 طباضلا دنع ةبيط ةملكب قلأف « ةقادصلا هذه ىلإ أل نأ نسحتملا

 ةقيقح مضوأ نأ ىتعاطتساىف هنأ ىنأ نظو . ءىشلا ضعب ىتخأل عفشن

 قفاوأ مل ىنأ ريغ ٠ هوحم هتظيفح نم فق كلذ لعل طباضلل رمآلا

 . ةفداصم تلصح ةقادصل لعجأ نأ درأ مل ىنأل « ةركفلا هذه ىلع ًاقلطم

 أطخأ دق ةقيقح ىبنأ ناكاذاف . رومالا هذه لثم ىف الخدم ءارتكناف

 نأ الإ هِناع اف « ائيرب ناك اذإو ؟ ىتيصوت وأ لخدت ديفي ءىش ىأف

 ىخأ نأ ريغ . ةجيتنلا رظتنيو رمالا ةقيقح اهيف ح رشي ةضيرع بتكي



 قوف كيلعو ٠ راوايثاك ف رعت ال كنا » ىل لاقو ٠ ةحيصنلا هذه هقرت م
 قاخعالو ٠٠ طئاسولا الا ةميق انه ءىثل سيلف ٠ ايندلا فرعت نأ كلذ
 هوفت نأ ىلع رداق تنأو « بجاولاب مايقلا نع عنتمت نأ حا نارك

 . « هب ةلص ىلع تنأ طباضل ىنع ةبيط ةملكب
 ىلا تيهذف « هيأر ضفرآ نك لذ دعب ىلع ليحتسلا نم حبصأ دقلو

 ىل قحيال هنأ فرعأ تنكو . ىنم هرك ىلعو ىتدارا ريغ ىلع طباضلا
 ىبارتحا ضيرعت كلشو ىلع تنك ىلا كلذ قوف ًاققحتمو « هيقالأ نأ
 «تبهذو ًادعوم تبرض اذهنم مغرلا ىلع ىنكلو . ناهتمالل ىصخشلا

 فتزأ ًانيرس ىل نانأ ىتح «ارتلكنا ىف انثلصب هرك ذأ تدك امو
 وهو هريغ ؛ هتزاجا ىف ايناطيرب ًاطباض ناو « ارتلكنا ريغ « راوايثاك»

 « انثيب تناك ىتلا ةلصلا كلتب طباضلا تركذ دقلو . هبصنم ماهمب ماق

 اهاتن ناو هك رتحامأ :ةلوغللا لإ ةب زواج دق ايي هزتك ذم نا ويغ
 ريغ « امهالغتسا» ةلصلا هذه كبتنتل الا مويلا انه ىلا تأت مل كنا »

 م ليغ اهو ناش تسرم قولا نسقك ردا ام مغر ينا

 ام قوف ًئيش ععبأ نأ ديرأال ىناو « شاسد كاخأ نإ » - ًادتع لاقو

 نأ الا هيلع اف هلوقيام كيخأ دنع ناكاذاو ٠ تقو ىدنع سيل . تعمس

 . داحلا باوملا اذه قحتسأ تنك اميرو . « ةصتخلا عجارلا ىلا أجلي
 . اهمتأ قياور ىلا اذه لك دعب تدمف ع "ىمعأ تاذلا بح نا ريغ

 نكلو »تاقف« نآلا بهذت نأ بجي » ىللاقو بحاصلا فقؤ انهو
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 همداخ ىدانف . ًايضغ الا اذه ىئالك هدزي لف . « ىنم عمست نأ كوجرأ

 لبقأ ام دنع اددرتم لازأ ال تنكو . بابلا قيرط ىلع ىلدب نأ هرمأو
 . بابلأ جراخ ىنعفدو قثك قوف هيدب عضوو ؛ مداخلا

 كنا » اهاتعم ا كك ىلاكم ىف رقتسأ دك اكو

 اذه حلصي امب مقت مل اذاف . كمداخ قيرط نم ىلع تمجهمو « ىنتنها

 « ءاضقلا ىلا ىرمأ مفرأ نأ تررطضا « رمألا

 ءاب دقو هبجاس دي ىلع باوملا هنم تيقلت ام ناعرس نكلو

 .هيف

 لف . تمنتما تنأو باهذلاب كترمأ دقف . ىم ائيذب تنك دقل »

 .بابلا قيرط كيري نأي ىمداخ رمآ نأ نم كعانتما ءازا دب نم ىل نكي

 ةليسو نم هيدل ناك اف « كلذ لمفت نأ درت مل ىتكم كرتت نأ كلأس الو
 كناو . كجارخال نكي ًاردق ةوقلا نم كعم لمعتسي نأ الا ىرخأ

 .« تدرأ ةبج ةيأ ىلا كرمأ مفرت نأ ىف رح

 « سأرلا ضفاخ اليلذ « درلا اذه ىبيج ىو لزألا ىلا تدع

 اقيرط ىردي نكي مل نكلو ٠ نزف « لصحام لكى أ ىلع تصصقو
 هئاقدصأ ىلا رمألا اذه نع ثدحتنام اريثكو . ثدحامع هب ىنيلسي

 « بحاصلا ةاضاقمل ىعسرلا قيرطلا فرعأ نك أ ل ىنأل « ءالكولا :رم

 « تقولا كلذ ف توكجار ناك 6 اتهم هاشزوريف » رسلا نأ ثدحو

 ماحمل ليبسلا فيك نكلو .ام ةيضق ةرشابل ىابموب نممدق دقو



 تاسرأ نكلو ؟ هايقلب ىظحيو هلباقي نأ « ةنهلاب دهعلا ثيدح ريغص
 هتلأسو توكجار ىلا هاعد ىذلا ليكولا قيرط نم ىتيضق قاروأ هيلا
 ءايشألا هذه لثم نا ىدناغ مهفأ » ليكولل لاقق ٠ عوشولا ىف ىأرا
 هناو ٠ ًايماح همد لازالو ابرق ارتلجتا نم طبه هنأ . انه ىداع رمأ

 ناك اذاو ءانه ًاثيش هتنبم نم برب ناك اذاف .ىزلجيالا طباضلا فرعيال

 ملم نأو هترك ذم قزع نأ هب ىلوألا نا هللقف ؛ تاجاحلاب هيتاؤي نامزلا
 كلذ نم دضلا ىلع لب « بحاصلا ةاضاقم نم ائيشحبرب نل هناف .ةناهالا
 ىنع هفرعت نأ كيلعو . هلبقتسم مده كلذ ىف نوكي نأ ًاريثك حجريأماع
 . 6 نآلا ىتح فرع امم رثك أ ايندلا نم فرعي نأ هيلعنأ

 ةعودتع ل نكي كلو « ىف ىف مسلا ةرارم ةحيصنلا هذه ناك ٍ

 ذا اهب تعفتنا لاح لكى لع ىنكلو « ةناهالا تملتبا اك.« اهملتبأ نأ نم
 ىرخأأ ةرم قيقدلا عضولا اذه لثم ىف اهمضأ ال نأ ىلع ىسفن تدهاع

 نمو . « ةيناث لالغتسالا اذه ةقادصلا لغتسأ نأ لواحأ ال نأ

 ىميمصت نع ع وجرلاو ىدهعب ثنحلا ةعرج بكترأ 1 تقولا كلذ
 . ايلك ًارييخت قايح ىرجم تريغ ةهلألا ةمدصلا هذه نا ريغ ٠ اذه
 ىلا باهذلا ىلع تمدقأ ذا انطخت تنك ىنا ىف ًاقلطم ةبيش الو

 تناك اهعيج « هبضغو هربص ةلقو هقنح نأ ريغ . ىسايسلا ريسموقلا
 ىنال . ىدرط بجويام سعألا ىف نكي لو . ىطخ عم بسانتنال

 نكلو .٠ قئاقد سمح نم رثكأأ هتقو نم قرغتسأ ال فوس تن
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 ق ناكو . عوضولا ىف ًامالك ىنم لمتحي نأ مطتسي مل هنا عقاولا

 هتركسأ ةعئاغلا ةوقلا نكلو .بهذأ نأبدأ ىف قم باطينأ هعاطتسم

 هيبارضلا نأ هه ان عيله او نارتالا ةقك ريغ ةحرعلا
 1 ٠ هلئاضف نع ءايشألا

 هيف كش ال امف ناكملا كلذ ىف ىتنيم لوازأ نأ ىلع تمزع اذا امأ

 قول نع جرخت_ امج ناكو . هك احم مامأ رظنت فوس ىاياضق رثك أ نأ

 نآل دادعتسا ىلع نك أ ل ىنا ك « هعم مهافتلاو هتيضرت ىلا لصوتأ نأ

 لظأ نأ ىلع بعص « هيضاقأ نأب تدده دق ثنك انو . هيلا فاّرأ

 :ةعطاقلا هذه ةسايس نم اثيش مبفأ تأدب ام ناعرس ىنا ريغ . ًاتكااس

 تناكو ٠ ةريغص تايالو نم ةنوكم ةلتك الا تسيل « راوايثاك » ناف

 تاجرد مهنم لك ق ريل طابضلا نيب تارماؤلاو ؛ تايالولا نيب سئاسدلا

 ناكو . ىوكملا مالنلا ى ةماعلا ةدعاقلا « عساولا ناطلسلاو ةوقلا

 ىلا مهعمسب اوقلي نأ الا مهعسو ىف نكي لو . مهريغ ةمحر تحت ءارمألا

 انها كوك ؛ مومسلاب عبشم وحلا اذه نأب ترعش دقلو . نيفلزتلا

 ىتح ليلق ريغ ثثبل امو . اهماذب ةلكشم هذه تناك ؟ هب رثأتلا نع

 رعشو . ىمألا اذه ىخأ ىف ظملو سفنلا رئاخ بثتكم قاب ترم

 تعطتسا « ناكلا اذهنع ًاديعب المع دجأ نأ تمطتسا اذا ىنأب انالك

 لئاسو ىلا أللأ نأ ريغ نمو ٠ تاياشولاو سئاسدلا وح نم تلفأ نأ

 ٠ ايئاضق وأ ايرادا ابصنم لغشأ نأ ىعسو ىف نكي | « ةفيرش ريغ



 ىبايسلا ريسموقلا مم ىتلكشعب كيهان
 ثتنكو « ةيموكملا ةرادالا تحت كاذ ذا « ردئابروب » تناك

 غتمتي ىتلا قوقحلا نم عسوأ اقوقح ريمألل لانأ نأ ف ىعسأل اهلطبه

 روحأ ةلأسم ىف هشقانأل ردلا ىرأ نأ ىف بغرأ تنك كلذكو اع

 اذه تدجو ىلا ريغ٠نيرجأتسلا نم ىبحت ىتلا ةميقلا عافتراو ىضارألا

 ءاقزت دشأو اةالخأ بحاصلا نم عنشأ « ىدنه هنا وأو « ريدملا طباضلا

 لدملا نأ ىلا ليخ دقل ىّح « ايظع الشف رمألا اذه ىف تاشف دقلو

 ىف ناك ام لكو ٠ هيلا لصأ نأ نع زجعأ كلذبو ءادمع ىثئابز نع عني

 ىمايسلا ريسموقلا مامأ يرمأ ضرعأ نأ ىدعتي ال هلمعأ نأ ىاطتسم

 : الئاق ىاوكش ىف رظنلا ضفر.نأ الا هنأش نم نكي ملىنلا مك اخلاوأ

 نوناق كلانه ناك اذا امأ . « رمألا ف لخدتت نأ اننأش نم سيل »

 - نأش انل نوكي نأ ىف كش الف « تارارقلا هذه لثم ددحي ماظنوأ

 ىنا ريغ ! نوناقلا نه بحاصلا ةرادا تمادام لمعلا نوكي اذام نكلو

 نع دعبأ نأ ىف ةيغرلا لكت بغرو «ظيغم طخاس ىننا ةياهنلا ف ترعش
 ٠ عيطتسأ ام دهج سئاسدلا وج

 « ردنابروب » ىف ةيراجتلا تاسسؤلا ىدحا تبتك ثقولا اذه ىف
 ٠ : ىتآلا هيلع ضرعت ىخأ ىلا

 . تاسسؤلا نيك 1 قم هلة سوا ةنشرلا بونح ىف لامعأ انل »

 . ةيرياجنالا تابينملا نم ًافلأ نيعبرأ اهتميق غلبت ةيضق ىف انكبتشا دقو



 اهيذ انمدختساو ؛ ةروظنم لازن امو ليوط نمز ىوعدلا ىلع ىضمو

 بونج ىلا كاخأ لسرت نأب تحمس اذاف . نيماحلا رهشأو ءالكولا ربمأ

 « ىرئام ىلع « عيطتسي فوسلو . هسفن ديفيو انديفي فوس هناف ةيقيرفا
 ”ىشنيو ةديدح ادالب ىريس هنأ نع الضف ( ةنيع حئاصنب اندوزي نأ

 ضرعلا تلبق ةشقانم دعبو ٠ « مهفرعي نكي مل صاخشأ عم تاقالع

 شرفا وح لا ناهد هععنأ تنكأو ةنوان ةيأ ريغ نم



 تاموو دانكن 6 نارؤو » :ق ىلرظتني <« ثيش ثا دنع ناك

 اوقاليل ةرخابلا ىلا نودمصي سانلا تظحالف . ًافرلا ىلإ ةنيفسلا
 ' ىرأ نأ ىنتفي لو ٠ نيمرتحم ريغ دونهلا نأ تظحال مهءاقدصأ
 دبع » اهب لموع ىتلا ةقيرطلا.ىف ًارهاظ ةعاضولاو طاطحالا نم اعباط

 دع » نأ ني : ةرخاملا رهظ ىلع هنوفرعي اوناك نيذلا نم « ثيش هللا

 مهنم ىقىدوحو اولفحال نذلاو . ةلماعلا هذه فلأ دق ناك « ثيش هللا



 بجنتلاب ةجوزملا راقتحالا تارظنب ىنوقمرب بملأ نع اوففعتي م
 ةلذب سبلأت نك دقف ٠ دونملا ةيفب نع ىنزدع ناك ىسابل ناف ٠ ةشهدلأو
 . ةريغص ةمامعو « كورف »

 ةيرجتلا عساو ناك هنكلو < فقثم ريغ )» ثيش هللا كسع » ناكو

 هذه هسفن ىف فرعي ناكو ؛ كردم داح لقعب زاتعو ٠ ةريخلا ريتك

 هنكمي اردق ةيزيلجتالا ةغللا نم طقتلي نأ عاطتسا هتريخو ٠ ةيافكلا

 ةريثكلا هتاقالع ىفأ ءاوس « هلامعأ ىف اذه هدعاسف ٠ اهب ملكتلا نم
 . هيراشتسل هلكاشم حرش ىف مأ « نييبروألا راجتلاو كونبلا ىريدعب
 تاسسؤلا ربك أ هتسسؤم ثناك 6« هنومرتحيو ةنودجمي دونهلا ناكو

 ابازلا هله لك ب ناجي نكلو . اهربك أ نم لقآلا ىلع وأ « ةيدنهلا

 . كشلا ريثك ًاباترم هعبطب ناك هناف ٠ ةدحاو ةصيقن هيف تناك

 ةئقانلا ىلا ليما ريثك هلمجيو ؛هبرخفلا ىلا هعفدي فغش مالسالاب هلو
 ناك « ةيبرعلا ةغللاب الهاج ناك هنأ نم مغرلا لعو «ةيمالسالا ةفسلفلا ىف

 لاثمألا امأ ٠ هب سأب ال ماع هحو ىلع ىالسالا بدآلاو نآرقلاب هماملا

 . نع اهب هيتاوتف هترك اذ ىلا أحلي « بضنيالو ىنفيال ازيك اهيف ناكف

 نع ةيلمعلا تامولملا نم ريثكي هب ىتقالع ىتتدوز دقلو ٠ . دهح ريغ

 ثاحبأو ةليوط تاشفانم ىف يضمن انك ءانتفلأ تداز الو . مالسالا
 . ةينيدلا دومأألا ىف ةعساو

 «نابرود» ةمكحم ىلا ىنبح ىلوصو نم ثلاثلا وأ ىناثلا مويلأ فو

 لظف . هيماحم بناج ىلا ىنسلحأو سانلا نم ريثكل_ ىنمدق كلانهو
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 تضفرف ىتمامع ملخأ نأب ىنرمأ مث « هينيعب ىنجدحيو ىلا رظني ك احلا
 ل ىور ىف مقوو ٠ لالا ىف ةككمملا تكرو رمأ امب عدصأ نأ

 هللا دبع » ىل ناأ دقلو . ًاضيأ تالح ثيح ىنارظتني عارصلاو دالحلا

 اوعلخي نأ دونحلا ضعب ىلإ بلطي هلجأ نم ىذلا ببسلا نع « ثيش

 عضوب مهل حمسي نأ نكمي ةيمالسالا سباللا نودترب نيذلف . مبمئامع
 . ةكمحملا اواخد اذا اهوملخي نأ بجاولا نف متريغ امأ « مبمئامع

 ببسلا رهظأل ليصافتلا ضعب انه حرشأ نأ بجاولا ىلع ىغقيو

 لبق اهتيضق ىتلا ةثالثلا وأ نيمويلا لالخ قف . ليضفتلا اذه ىف

 اهادحا . عيش ىلا نومسقتم دونلا نأ تظحال ةكمحملا ىلا ىناهذ

 ةعيش ةيناثلاو « ًابارعأ » مهسفنأ نوعديو « نيداسلا راحتلا ةعيش

 باتكلا امأ . (88551) « ىبرابلا » باتك ةعيش ةثلاثلاو « نيكودنهلا ٠

 مههلاصم لصتت ملام « كئلوأ ىلإ الو ءالؤه ىلا اونوكي لف « نويكودنملا

 ىأ نويسراف مهما نوعديف « نويسرابلا باتكلا امأ . « بارعالاب »

 ربك أ نكلو . مهنيب لصت تاقالعو طباور ثالثلا عيشللو . ماجعأ

 اسود وجوايتلاو ؟"هصنا ليلا لاجر نم نوكتت تناك م هنم ةعيش

 تررح دوقع ىفتقمب ةيقيرفا ىبونج ىلا اودفو نيذلا دنملا ىلامُث ناكسو

 اودفو نيذلا امأ . دوقع ريغب نواغتشي نيذلا ىأ رارحألا لامعلاو يبعم

 ثالنلا عيشلا امأ ٠ تاونس سمخ اهيف نوامعي لاثأن ىلع اوطبهدقف دوقعب

 مهنوعديو ءالؤهب لاصتالا قيرط نماالا لمت نم مهل نكي ملف رخآلا



 لامس اهانعمو لممألا ةيدنه هلك ىهو 0همانع (« ءارحألا م ريلجتالا

 للا زيلجتالا اهفرصف « لماعلا وأ ريجألا ىلا فرصنت دقو . لايشوأ

 ْ مولا رتل

 ةفئاط نم ةيقيرفا ىنونج ىف دونهلا نم ىمظعلا ةيبلغألا تناكالو

 وأ - 000116 - ءارجأ ًاعيمج دونما عدي بفتنأ ةداعلا ترج « ءارجألا

 « ىباس » ةلكو . نيلا الو رادقألا نيب زييع الب 8دتصصتت 6« ىداس »

 ءامسالا ةيابن ىلا فاضي مطقم وهو 8«هدمن « ىماوس » نع ةفرح

 . دنهلا ىف «ليمتلا» ةليبق دنع

 0هدانم ءارجألا نم ماحم ىتأب ةيقيرفإ ىلونج ق تفرع اذهل

 ©6هداز٠ ءارجألا راجت مبنأب راجتلا فرعي ناك اك قدصتداوب

 0هداذع ىلوك ةلكهيلع لدن ىذلا ىتعلا ىسن اذهبو 56كدعساق

 ١ ىدنه لك لع ًاماع امسا نوكتل تقلطأو

 لا ةفنضلا ةعامش نم اوضلخسب نأ ثراراح وك نويلسسلا ناجل امأ

 اذهب ىعداام اذا ممدحأ لوقيف « مالعألا ءاعسأ ىرح دونملا ىلع ترج

 «ريجأ ريغ ىتنا » لوقي وأ « ىبرع انا امئاو ًاريحأ تسل قنا 3: عيمنلا :١

 هيف ثيدحلا هعم رودب ىذلا ىزالجتالا لحرلا ناك اذاف « رحات انأ امناو

 . هيلا رذتعا « قوذلا نسح وأ بدألا نم ءىش

 تماق ىتلا تالاحلا لثم ىف ريبك نأش سأرلا ىلع ةمامعلا عضوأو

 سارلا قوف نم ةيدنملا ةمامعلا مخ ناف . ةيقيرفإ ىبونج ىف كاذذا



 . اهب ثيمر ةبسم علتبت وأ ةناها ىلع ربصت كنا الا ىنمم نم هل سيل
 ةمبق سبلأ نأو ريخألا عادولا ىتمامع عدوأ نأ ف ثركف اذملو
 . تاعزاتملا نم اريثك ىلع رفوثو « ةناهالاو بسلا ىييمحت ةيزيلجا
 تيتأ ول كنا » لاقو ةركفلا ىلع قفاوي ل « ثيش هللا دبع (( نكلو

 نوعدد نيذلا كئلوأ ىدحتتس كانأل ءرثألا أوسأ هل ناك اذه نم ًاًئيش

 كسأر ىلع ىوتست ةمامعلاو . اهسبل نومرتحيو ةيدنهلا ةمامعلا سبل ىلإ
 ىف مداخ ) © ًاتوسرج » كنا سانلا نظ ةعبق ثسبل اذاف « ًاديح

 . ( برشم

 اهيف ناك نكلو « ةينطولاو ةكحلا نم ردق ةحيصنلا هذه ىف ناك

 ايف ةكسللا هجو امأ . ركفلا قيضو دولا نم ردق ًاضيأ اذه بناج
 ةمامعلا سبل ىلع رارمتسالا ىلع متحيل ناكامو . ًارهاظ ناكف
 ىنونظي دق سانلا نأ ىلا هتراشا امأ . ةينطولا ىعاد كلذ ىلا هعدي ملول
 نيدقاعتلاوأ دوقعلا ىوذ دونهلا نيب نم ناكو . دوج اهيفف «ًانوسرج 0

 معف نويحيسلا امأ . نويحيسمو نوملسمو نويكودنه « لمعلا ىلع
 ىتح ًاريبك مثددع ناك دقلو . ىحيبلا نبدلا اوقنتعا نبذلا كتلوأ ءانبأ
 نم مهشيع نوبسكيو ىزيلجالا ىزلا نوسبلي اوناكو . 1857 ةنس
 هلا دبع » راشأ ةفئاطلا هذملو . قدانفلا ف « تانوسرجك » لمعلا

 ىف لمعلا نأ نورب دونما نأكو . ىتمامع ىلع ىتبأ نأب حصن امل 6 ثيش
 . مومذم لذتبم رمأ قدانقلا 0 1



 دج ة6ه

 لا تيتك ىنكلو.4ثيش هللا ديع» ةحيصنل ثنع ذا لاح لك ىلع

 ةعاقف ةمامعلا سبل ةرورض نع تعفادو « ىل عقو ام ًاحراش فحصلا
 تاشقانم راثمزاكو فحصلا ىف اريك أنأش رمآلا ذخأ دقلو ٠ ةكحلا

 ةثداخلا هذه تناكو ٠ « هيف بوغرم ريغ راز» ىنأب اهنم رمآلا ىبتنا

 لك ىف ظننا تنك ام ريغ ىلع ًافورعم تحبصأف ىنع نالعالا ىف ًابيس

 قيرفن « ىأرلا ققناو . مايأ ةعضب لالخ ىف ةيبونملا ةيقيرفإ ىحاوأ
 . داقتنالا رم «قزأ» دقتني قيرفو 6 ىنرصاني

 ترداغ « ةيقيرفإ ونحب ىباقم نم نماثلا وأ عياسلا مويلا ىف

 كثناكو ٠ رفسلا ىدل لوألا ةحردلا ه5 د كنخاو .« نايرود »

 دادأ اذا تانلش ةسنخ ىلوألا ةجردلا ىف رفاسلا مفدي نأ ةداعلا

 . شارف رخلا نأ كيش هللا دبع ىلع محو ٠ مونلا ةبرمع ىف ماني نأ

 ضفرأ ىتتلمج هذه لك« داصتقالا ف ىتبغرو ىئاليخو ىدانع نكلو

 هللو . دنحلا ريغ دالبلا هذه نا الوأ روصت » ىل لاقق . ىلع هب راشأ ام

 ىف تنأ ءىش نم كسفن مرحنال نأ كوجرأف ٠ انتاقفن قكيام انيدل دجلا

 . 6« هيلا ةحاح

 ةعساتلا ةعاسلا ىف 6« لايأت » ةمصاع « جربزبرم » ىلا راطقلا لصوو

 اذإ ىلأسو مداخ مدقتف ؛ ةطحلا هذه قاب مونلا تارجح تناكو ءاسم

 ىلع طبه نكلو ٠ فرصناو «ابلس هتبجأف ؟ شارفل ًاجاتحم تنك
 <« ناولألا » ىوذ نم ىننا ىأرو ٠ ًاضرعو الوط ىف رظني ذخأو رفاسم
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 فظوم هعمو داع م جرخو ١ رمألا اذه هحعزأف (نه]وتيدنعل دهس

 نيتباص لكلا لظ نكلو . ديدحلا ةكسلا لامع نم نافظوم وأ

 كنا. انه نم مق ١ : : ىل لاقو نيفظوملا دحأ ىنم برق مث ؛ ةهينه

 02 . ةسنبسلا ةبرع ىلا بهذ: نأ بحي

 )0 لوألا ةحردلا ىف ةركذت ىم نكلو 50

 بهذت نأب كرمآ ىلإ . مهيال اذه » : الئاق رخآلا فظوملا ىلع درف

 .« ةسنسلا ىلا

 ممصم انأو «نايرود» نم للا اذه ىف رفاسأ نأ ىل حمس دقل » -

 « ىرفس ةياهن ىتح هب لظأ نأ ىلع :

 ىتاف الإو « هرداغت نأ كايلع بحي لب « هب لظتال فوس كنا »

 6« انه نم كجحرخيل سيلوبلا تاليثسنوك دحأب ةناعتسالا ىلا رطضأس

 « ًاراتخم انف نم ج رخأ نأ ضفرأ ىلاو . لعفا . سأبال » --

 جرخأو . ةبرعلا جراخ ىتيذجو ىدبب كسمأف « ليتسوكلا ءاجو

 ترما كسلا بهذا نأ تقر ىكتلوب قيس لأ نما نم

 ةرجح ىلإ تيهذف ٠ نانعلا راطقلا راخبلا قلطأو « رفسلا داعيم فزأو

 ىدب ىف اهلمحأ نأ تدوعت ةريغص ةبيقح ىعم تذخأ نا دعب « راظننالا

 يس يطوي هجن كليف نا دعب . تناك ثيح ىت نثمأ ةق تك راو

 .٠ ديدحلا

 ةرخؤمف نوكت ةبرع ىهو ب هودي  ةلكللع رصمف اهقلطن ةلكةشيسلا )١(
 .ةصاخ تالاح ىف ةيرورض لامعأ ضعبب موقي لماع اهيفو راطقلا



 بونج ىف ةمفترملا نك امألا ىف ءاتشلاو ؛ءاتشلا لصف ىف انكو

 ناكف « ريبك عافترا ىلع « جربزيرم » ةنيدمو .٠ دربلا ديدش ةيقيرفأ

 تفخ لب تيشخو « ةريبكلا ةبيقحلا ىف طعم ناكو :: روم هزلا

 ىصئئارفو دربلا نم زها تسلف- « ىرخأ ةناها ىلانت الثل اهنع لأسأ نأ

 فصتنم ىفو .سسأد مالظ ىف تناك لب رون ةرجحلا ىف نكي لو . دمترت

 ىف.تنك ىكلو ؛مالكلا ىف ىعم كبتشي نأ لواحو رفاسم ءاج ليللا

 ٠ ثيدحال اليم ىسفن نم دجأ نأ اهيف ىلع رذعتي ةلاح
 بجيأ.ةلماعلاهذه ءاقلتو فرطظلا اذه لثمىف ىجاوفف ركفأ تأدو

 مأ؟ دنهللا ىلإ عجرأ مأ « قرقح عتملا ليبس ىف دلاجأو عراصأ نأ ىلع

 ؟قيضقق نم غرف نأ دعب دنهلا ىلإ دوعأمث « ايروتيرب » ىلإ رفسلا عباتأ

 لكب موقأ نأ لبق بنها ىلإ مجرأ نأ نجلا رم نأ دقتعأ تنكو

 الو ةهفاتف نآلا ىح.امل تضرعت ىتلا بعاتلا امأ . قامحاوو قامازتلا

 كلذ ضارعأ نم اطيسب اضرع الإ تسيل اهتقيقح ىف ىهو . اهل ةميق

 لواحأ نأ نم نذا 'ىلدب الف « نوللا » ضرم هنوعدب ىذلا ضرلا

 . مالآلاو بعاتلا كلذ ليبسف ىساقأ نأو ضرما اذه ةفأش لاصفتسا

 قو ٠ « ايروتيرب » ىلا ىلاتلا راطقلا بكرأ نأ تممص اذه ىلعو

 ىرخأو « ماعلا ةيديدخلا ككسلا ريدم ىلإ ةلوطم ةيقرب تلسرأ حابصلا

معقو نأ درحمب ةيديدحلا كسلا ريدم لباق ىذلا « ثيش هللا دبع » ىلإ
 ك

 .67-م)



 - هرب ح

 هنكلو « نيفظولا كلسم ديدحلا ةكس ريدم ررب دقلو . هذي ىف ةيقربلا

 رم ىف راقت نأ «حمترم » ةطحم رظان ىلا هتايلعت ىدبأ هنأب هريخأ

 دونها راحتلا ىلا ث ثيش هللا دبع لسرأو' + انما هيزا تحيل لوو

 00 نك امأ ىف تاقدصأ نم مريخو جربرترم ىف

 كوورو ىرطاخ نوبيطي اودخأو « ةطحلا ىف نوقاليل راجتلا رضحو

 . داع ريغ ءىشب سيل مقوام نأ 0007 رم تروا ثداوملا

 ةيناثلاو لوألا نيتجرللا ىف نورفاسي نبذلا دونما نأ أضا نورخأو

 نمو ديدحلا ةكس لامع نم وقالب نأ ىلع سفنلا اونطوي نأ بجي

 هله لث عما مويلا تينضقو « ةلماعلا هذه لثمأ « ضيبلا  ن نيرفاسملا

 ل 3 «عبتر 2 « ىف تيرتشاف ٠ ءاسملا راطق لبقأو . ةن نزلا تاياورلا

 نروح ىف اهتضفر ىتلا هل

 كلت ىف نكي و ٠ حابصلا ىف ) نوتسلراش 0 ىلا راطقلا ل صوو

 لب ©« جربزيغوج )و » نوتشلراش » نس ةيراخ ؛تالصاوم ميلا

 ى ليللا ئضقت ةريبك تايرغ لع لقثلا ىف رضْختت تالصاؤملا تنام

 قى رذملا ىل حبت ةرك ذت ىعم لاكو ؛ ٌرْفسلا ءانثأ < نوتردنتس ) ةدلب

 هلك اب"اموي نلت نم مغزلا ىلع انوأق ثينلأ دق نكت مو « ةبرعلا هذه

 دق ( ثيش هللا دبع ) ناك اد نع الطفو ٠ 0  ةدلب ىف

 ٌقيرط ىل "لبسنل “6 نوتسلراش ط ىف تأبرعلا دعم ىلا ةيقرب لسرأ

 قمل
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 نع اهب ىنعني ةحح ةيأ ىلا دنتسي نأ لواحي ناك دبعتلا نأ زيغ'
 كترك ذت نا » ىل لاقق « ىنجأ » ىلأ فرع امل ةيرعلا بوكر

 نكي لو ٠ فورظلا هذه لثمف لاقي نأ بجي امب هيلع تددرف « تيفلأ

 لب « غارفلا دوحو مدع وه ةبرعلا ىف رفسلاب ىل هحاعس مدع ىف بسلا

 سلاحي نأ رافسألا هذه لثم ىف عبتما و . هيف نأ لواحي ري ان ناك

 ىأو «ءارجالا» نم يتمم تنك ال ىنكلو « ةبرعلا لخاد نورفاسلا

 راوحي نيلعلا نأ «ضيلا» نيرفاسلا قفار ىذلا بقمارلا فأر 5 يح

 بجاولاو جراخلا نم ةبرعلا ىناج ىلع دعاقم كانه تناكو ٠ قئاسلا

 ةيرعلا لخاد سلج هنكلو « اهدحأ ىف سلجي نأ بقارلا اذه ىلع

 ىلغ جورتتو ماظنلاب لالخا درج اذه نأ تدقتعاو . هدعقم ىطعأو
 هنأل « نعذأ نأ تاضف ىنكلو- لالذاو ةناها نم هيف امع الضف؛لدعلا
 تججتحا اذإو « ةبرعلا لخادىلإ ىتيرط محتقأ نأ ىعاطتسم ىف نكي مل
 ةرخ ا امو: ىيشأ نأ اذه سمو. انأ كيس كك رو ةيربلا ترفاخ

 هب رعشأ تنك امم مغرلاىلعو ٠ مويلاكلذ ىف ثدحني ناكام هللا الإ لسبالو

 قئاسلا بناج ىلإ سارتحاب تسلج « قنحو ظيغنه ئسفناف

 0 » ىلإ ةيرعلا اني تلصو ريلظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىلاوحخ '

 .' نخدي نأ دارأ هنأل سلحأ تنك ثيح ساجحي نأ بقارلا دارأو

 ةعطق قئاسلا نم ذخأف . قلطلا ءاوملا ىلإ ةحاح ىف هنأ رشي ناكهلعلو

 سلجا.اذهاي تنأ» .الئاق ىناذانو ىشملا ىلع اهشرفو شيما نف ةراذق



 ةناهالا هقه تناكو .6 قئاسلا بناج ىلإ حا نأ ديرأ قآل انه

 كنا »  ةدعرو فوخ.ىف هل تلق ىنكلو « لمتحأنأ نكمي امم رثك أ

 زغاو دلحا نأ عما مغرلا ىلع ؛ انه ىتسلحأ ىذلا كسفنب
 ىف سلحت را ةياهالا مله تلمتحا أ ريق ؛ ةبرعلا

 نأ ضفرأل ىو كيمدق دنع سلجأ نأ ىنديرت ء نخدتل جراملا

 « . ةبرملا لخاد ىدمقم ذأ لام اذهل نعذأ

 لجرلا مدقت «تاركلا هذه جرخأل ًادهج ىسفن نيحأ فك دو

 ىعارذب كسمأو « ًاديدش الوم ًاعفص ىنذأ ىلع ىتعفصي أدبو ىوحت

 لظأ نأ لع تممصو ةبرعلا نم ءازجأب تششتف هيلإ ىبذحي ْنَأ لواحو
 «رظنلا اذه نودهشي نورفاسملا ناكو « نسر نيك ولو حلاو ًاثبشتم

 ثبشتم انأو « ىناكم نم ىنحزحزيل هدهج لمعيو هيلا ىبذحي لجرلااو
 لمعت ةمحرلا تذخأ ةيابنلا ىفو ٠ ًافيعض تنك ام ردقب ًايوق ناكو . هب

 هنا . لجرلا اهيبأ هكرتا » نيلئاق لجرلا اودانف نيرفاسملا ضعب بولاق ىف

 «انعم ساجيدكرتاف « تدرأ ثيح ساجي نأ مطتسيمل اذإ هناف ٠ قح ىلع
 ( مزه هنأب رعش هنأ رهاظلا نكلو ٠ « اوفاخم ال » بقارلا مهماجأف

 6 قوتنتوهلا » مداخلا رمأو « ًامهجتم ىعارذ كرثو « برض نع عنتماف

 ::هديقم وه اوتو ل هاذا ىذلاديقلا لفش نأ

 ةيرعلاتقلطناو « ريسلا ةراشا تيطعأو « مهتنكمأ نورفاسلا ذخأو ٠

 هنأ ىلإ ليخ دقل ىتح « ةيوق ةعيرس تاقد قدي ىبق ناكو اهريسم ىف



 د طز

 .ددرتي سفن ىفو ديرأ تنك ثيحيىلإ تلصو انأ اذإ بجعلا نم نوكي

 هدب ىلإ ًاريشم ىرخأو ةنو أ نيب بضغ ةرظنب ىنجدحم لجرلا ناكو

 « نوتردنتس » ىلإ تلصو اذإ ىناف . كرذح فش » . الئاق د

 وع نوكي نأ هللاوعدأ ًاتماص تالظنكسلو٠ « كدانعةبقام كيرأسف

 ةيدنهاهوجو ىرأ دك أ لو « نوهردنتس » ىفانك ماللغلا ميخالو

 ةيرعلا نم تلزننأ درجمبو ٠ ةليوط ةدهنت ىتئر قامعأ نم تدعص تح

 ةراجن لحم ىلإ. كقفارنل كراظتنا ىف نحن ءاقدصألا ءالؤه ىل لاق

 . ىنعلا ادهم ةيقرب « هلا دبع اداد » انيلا لسرأ دقف « ثيش ىسع »

 نم فتلاو « رموس ىجاح ىسيع ثيش » لحم ىلإ مهنقفارو تطبتغاق

 مهنكلو « اونزف- ىل ثدح ام لك هيلع تصصقو « لحل تاعك لوش

 . ةربرلا بيراجتلا نم مهم لكتل عقو ام ىعمس ىلع نوديعي اوقلطنا

 هيلا تبتكف . ىل عقو ام لكب تابرعلا' لرش ريدم ربخأ نأ تدرأو

 ديدهتلا ىلإ ههابتنا تيجوو « امام لصح ام لكه يف تصصق ءاناطخ

 اناكم ىنيطعي نأب ًادك أت هنم ثءلط كلذكو « لماعلا هب ىتدده ىذلا

 ءدفغلا ةحيبص رفسلا فنأتست ام دنع ةيرعلا لخاد نيرفاسملا ةيقب عم

 : ىلي ام ريدملا باوج ناكف

 . لوألا ةبرعلا نم ربك أ نوتردنتس رداغتس ىتلا ةبرعلا نإ »

 لمعلا نع ًاديمب نوكيس هنم وكشلا لماعلاو . كلت لاجر ريغ املاجرو

 هباوح ىف ناكف نيرفاسلا ةيقب عم لمع كل صصخيسو « ادغ
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 ىذلا لجرلا ةاضاقم ىف ةركف ةيأ ىدل نكي لو . ةيضرتلا ضعب اذه

 . دحلا اذه دنع رمألا ىعتنا كلذبو ىنبرض

 اهيفتذخأو « ةبرعلا ىلإ « ثيش ىسيع » لاجرىققفار حابصلا ىفو

 . ًانمآ ءاسلا ىف «جرب زئهوج» تلصو مث « ًاقئال اناكم

 هللا دبع ناكو ٠ ةريبك ةدلب جرب زاهوجو « ةريغص ةيرق نوتردنتس نإ

 «نيدلارق مساق دم» مسا قاطعأو ءاضيأ «جرزنهوج »ىلإ قرأدق ثيش

 ٠ تابرعلا فقوم ىف ىناقلتيل همداخ ىلإ رضحو . ىراحتلا هلحم ناونعو

 فرو .قدنفىلإ باهذلا ىلع تمزعف .ىتفرعي ل هنأ م هرأ ل نكلو

 « لانويسان ليتوأ دنارحلا » ىلإ ف بهذي نأ قئاسلا ترمأو ةبرع

 لاقو « ةبينه ”ق.رظني ذخأف . ةرحح نع هتلأسو قدنفلا ا فلباقو

 وأو ةيرعلا ىلإ ثدمف (« ناكَم اندنع سبل فسأتم » - بدأ ىف

 تدجو كلانهو . نيدلا رف مساق دم ةراجت لحم ىلإ بهذي نأ قئاسلا

 كحضي ىغمو « باحرت لكب ىناقلتف « ىلوصو بقتري ثيش ىنغلا دبع
 ىف لبقت نأ نكمي هنأ رظتنت لهو » الئاق قدنفلا ف ل ثدح امم

 6« ؟ قدنفلا
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 نأ عيطتسن ال اننا . مايأ ةعضب انه مبقت نأ دعب ببسلا فرعتس »

 لالا مج ليبس قو . حماستتو لمحت ملام ضرألا هذه قوف شيعن

 « انه نحن اذكه ٠ بابسلا نع ىضاغتت
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 اهينامي ىلا تاقشلاو باعصلا عاونأ فلتخم ىععس ىل صقي ذخأو

 ٠ ةيقيرفأ ىبوئح ىف دونما

 تسيل دالبلا هذه نإ » لل لاق مذ ىاقم ىلع نغم نأ دنيو

 كياعف ٠ ادغ ايروتيرب ىلإ يضمت فوس كنأو . كلاثمأب قيلت ىتلا رايدلا

 هنم عنشأ لافسن رثلا ىف لاوحألا ىرحي ناف.. ةثلاثلا ةجردلا ىف رفاست نأ

 ٠ دونهلل نات فرصتال ةيناثلاو ىلوألا ةحردلا ركاذتناف . لاتانلا ىف

 انلسرأ دقلو . ءابه بهذي ماظنلا اذه رييغت ليبس ىف دوهحم لك نإو

 ىلع انلاجر نكلو « نأشلا اذه ىف مالكسلل انع بوني نم ةديدع تام

 « ةيناثلاو ىلوالا نيتحردلا ىف رفسلا نوهركي ماع هجو

 . سردلا دعبو ٠ ةيانعب اهنأرقو ديدح كس حئاوا بلط ىف تاسرأف

 نكست مل حئاوللا اهب تبتك ىتلا.ةميدقلا ةنللا ناف ٠ ًاجرخم اهيف تدجو
 ةكس حئاول اهب تبتك ىنلا ةغللاو .. ًامامت دودحلا ةئيب الو ةطوسضم

 ٠ لحارمب كلت نم ظخأ قناك ديدحلا

 ىلاف عطتسأ| اذ لوألا ةحردلا ىف رفاسأ نأ ديرأ» ثيشل تاقف

 ها ىهو « ايروتيرب ىلإ ةبرع بكرأ نأ لضفأ

 ش © اليم نيثالثو

 تقولا عايض نم رمألا اذه ئشتقي امع ىنغلا دبع ثيش ىندشرأف

 « ىلوألا ةحردلا ىف رفاسأ تأ ىلغ قفاو هنكلو ٠ ثتاقفتلا ةدإ زو

 رفاسأ يأو ماجي ىنأ اهيف توكذ « ةلحلا رظان ىلإ ةرك ذم كلذب انلسرأو



 ىف ايدوتيرب ىلإ لصأ نأب ىلع ىضقي ىلمع نأو « لوألا ةجردلا ىف امئاد
 «هباوج راظتناب حمسي ام ثقولا نم ىدل نكي لو . ةنكمم ةصرف برقأ

 هياوج تت نمضرغ ىل ناكو «ةطحلا ىف ًايصخش هنم هاقاثأ نأ تلضفو
 ايوتكم ًادر ىلإ لسريسةطحملا رظأن ناك اذاف . ىئاقدصأ نعةيفخ ىصخشب

 ديزبال رفاسملا صخشلا نأب ًاعنتقم مادام « ال » لوقيس هنأ دكؤلا نف
 ىف همامأ ربظأ نأ نذإ قفوألا نم نوكيف « ءارجالا » نم ماحم نع

 فرصب ىضري نأ ىلع هلمحأ ابرخ « هيلا ملكتأ نأو « ةيزيلجتالا قر
 « كورف » ةلذب ىف ةطحلا ىلإ تبهذ اذاو ٠ ىلوالا ةجردلا ىف ةركذت

 ةرجأهنم ذخأيل ًايزلجن | ًابينج تزرأو « لو الا زارطلا نم ةبقر طابرو
 . ىلوألا ةحردلا ىف ةرك ذت ىنبطعي نأ هتلأسو « رفسلا

 « ؟ ةعقرلا هذه ىلإ تاسرأ له » - ىبلأسف -

 ىجاو ناف « ةرك ذتب ىل تح اذإ ًانونمم نوك ال ىناو . معل

 . مويلا ايروتير لإ لصأ نأ لع يعم

 . ىدنالوه لب « لافسنرتلا لهأ نمتسل ىنإ » لاقو ونحىف مستف
 « اهيلطت ىتلا ةركذتلا كيطعأسو . قطع كحنمأو كروعش ردقأ اذلو
 ةحردلا ىلإ كلقني نأ راطقلا بقارم دارأ اذإ هنأ طرش ىلع نكلو
 ىضاقتال كنأ كلذب ىنعأو ٠ مالا ىف ةيلوؤسم ةيأ ىنلمحت الف « ةثلاثلا
 ٠ « (عرك اديس كارأ ىناذ الاس لصت نأ لمآو . ةكرشلا

 ١ هعم ىدنع ىعرأس ىلا هل تدك أو هتركشف .« ةرك دتلا فرصو



 ةشهدلا ىصقأ ىدبأ دقلو . ةطحلا ىلع ىبعدويل ىنغلا دبع ثيش ءاجو

 قرذح هنكلو « لوألا ةحردلا ىف ةرك دلع تاصخم ىأ فرع امدنع

 ءاماس ايروتيرر,تلصوتنأ اذإ ةيانعلل ًارك اش كش الب نوك أس» الئاق

 ككرت اذاو ٠ ىلوألا ةجردلا ىف انمآ راطقلا بقارم ككرتيال نأ ىشخأو

 . 6 كنوكرتي ال فوس نيرفاسملا ناف « وه

 ةطحم ىو . راطقلا رفاسو ةيرعلا نم ىلوألا ةحردلا ىف ىناكم تذخأو

 ,ىف ىدجو ذإ بضنف « ركاذتلا صحفيل بقارما ىنأ « نوتسمرج »

 . ةثلاثلا ةحردلا ىلإ بهذأ نأ ارم ا هعبصأب ىلإ راشأو ىلوألا ةحردلا

 لا يهذت نأ نول“ مهم ال اذه نإ » - لاقف ىتركذت هل تزربأف

 ' « . ةثلاثلا ةحردلا

 ىدحتف . ًابزياجتا الجر الإ اهم سلجأ ىتلا نيملا ىف ىعم نكي ملو

 اذه بعتت ءىث ىأ لجأ نمو . كلذ ىنعت اذام » - الئاق بقارلا

 رعشأأ الف انأ امأ ؟ ىلوألا ةحردلا ىف ةركذت هعم نأ ىرت الأ ؟ ديسلا

 لضفت »  لاقو ىلإ رظن مث 6 رفسلا ىف ىقفارب نأ ىف فيلكت ىأب

 نأ 8 تنك" اذإ »  الثاق بقارلا متمتف : ؟ تأ كيش عرتلاو

 ٠ فرصنا مث . « ؟ ىنمهم اذا رفسلا ىف ًاريحأ قفارت

 ٠ ايروتيرب ىلا راطقلا لصو ءاسم ةنماثلا ةعاسلا ىلاوحو

اداد» يما لبق نم صخش ةطحلا يف ىناقلتي نأ ثدقرت دقلو
 (هللادبع

 ناكف « دونهلا نم دحأ تيب ىف لزنأ ال نأ ىلع ثممص دق تنكو



 اة.

 لبق نم ًاضيأ ادحأ دجأ مل ىنأ ريغ ٠ مهنم ادحأ دجأ ال نأ رظتنلا نم

 ىف نكي لو « دحأ موب تلصو ىننأ كلذ دعب تماع دقلو . ىاجلا

 نم ءىش كلذ ىف نوكي نأ ريغ نم صخش ىأ لسري نأ هعاطتبس
 نأ تفخو « بهذأ نبأ ىلإ فرعأ نك ألو . ضاعتمالاو فيلكتتلا
 ٠ قدانفلا نم قدنف ىف تيبلاب ىل حمسم ال

 ةليئض اهراونأ تناكدقف « نآلا اهريثف #18 ةنس ايروتيرب ةطحامأ ٠

 باكرلا عيج تكرتو جورخلا نع ترخأتف . ددعلا ل يلق نورفاسلا ناكو

 امع رك اذتلا عمجي ىذلا لماعلا لأسأ نأ عيطتسأ ىتح « ىلبق نوجرُخم

 هعون نم ناكم ىأ ىلا وأ « ريغص قدنف ىلا ىيدبم نأ هتردق ىف ناكاذا

 ..ةطحلا فيصر ىلع ليلا ىضقأ ىئافالاو « ليلا هيف ىضقأ نأ عيطتسأ

 ىنيهي نآرذح لاؤسلا اذه هلأسأْنأ تفخ ىنأب فا رثعالا نم ىل ديالو

 قمت وأ

 تنذخأ مث لماعلل ىقرك ذه تملسو نيرفاسلا لك نم ةطحلا تلو

 عيطتسياال هنأ ىل ! حضتا نكلو « مج بدأىف ىباجأف . ىتلئسأ هيلعقلأ

 رمألا ىف لخدت انكر يما ًادبع ةظحللا كلت ىف ردقلا ىلا قاسو«قدعاسم

 انه كل سيلو . بيرغ كلنا ىرأ »  لاقق ثيدحلا ىف انعم كبتشاو

 لجر هكلع ريغص قدنف ىلا كثيده ىنقفارت نأ تثحعم اذاف « ءاقدصأ

 :6 كلوبق ضفرب ال هنأ نظأو . ةديك أ ةفرعم ىقرعي ىيرمأ

 تابقو هتركش ىنأ ريغ . بيرو كوكش نود هتدعاسم ىلوبقل <. لو .
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 ربدلاب ىحتناو « نوتسنوج ةرسأ » همسا قدنف ىلا ىنداتقاف « هحارتقا

 ىف ئاذغ لوانتأ نأ طرش ىلع ةليللا هدنع يضقأ نأ لبقف « هملكي ةيحان

 نع ديعب ىلأ نم نيقي ىلع نك » ىل لاق مث . اهحرأ الو ترجح

 . انه ةيبروألا تاداعلا ىلع ىرجأ ىنكلو ٠ ناولالا ةيهارك روعش

 يلا « لك آلا ةرجح ىف كماعط لوانتت نأب كل تحمس اذاو

 هتبحأف 6 ًاتاتب قدنفلا اوكرت وأ الز

 لاوحألاب ةريخلا ليلق تنك . ةليللا هذه ىنتلبق كنأ ىلع كركشأ

 كنقوم ردقأنأ عيطتسأ نآلاو ٠ نمزلا عم املع اهب دادزأ ىكلو « انه

 قدأ بيترتىلا قفوت 5 قاشع لوانتأ نأ ىمهم الو

 ٠ « لاتلا مويلا ىف

 « ءانغلاب لستأو ىئاشع رظتنأ اهب تللظو « ترجح ىلا ىف بهذو

 رظتنأتنكو . ءالزنلا نم ريثك قدنفلاف نكي لو ٠ ىدحو تنك ىَنأَل

 لاقو هسفنب « نوتسنوح » رتسم ءاج نك-او « ماعطلا رضحيل مداخلا

 كماعط لوانتت نأ كنم تبلط ذا لجحلا نم ريثكب ترعش دقل »  ىل

 كل نوحمسي اوناكنا مهلأسو كنأشب ءالزتلا ةيقب عم تملكتف ٠ انه

 «كلذرلع ةتبلا مل ضارتعا الزأ اودبأف . لكأألا ةرجحفف ماعطلا لوانتي

 ها 7” منام ىأ نوربال مهنأدي

 تئش فيك اهب لظت نأ كلو لك لا ةرجح ىلا
 ا ا



 عباسلا لصفلا

 ايروت,رب ىف

 ناكو « ىناحلا ركيب رتسم بتكم ىلا تبهذ ىناثلا مويلا ةحييبص ىف

 ..:ءافنع تاقواعم. نط < قدوز دق :(قوعللا ىحاسصا) "كيش هلا كغ

 ضعب نع ىنلأس دحاو ةساشيو سنأب ىليقتسا هنا ىشهدي مل اذلو

 اننآل ماحمك هلخشت لمع نم اندنع سيل » -- ىل لاق مث . ءايشألا

 «ميرافتلاو بعشلا ة ريثك ةيضقلاو"ىأرلا ىوذ رباك أ ىلا نال دق لعفلاب

 ىدعاست نأ وه هيف كب عفتنأ نأ عيطتسأ ام ةياغو . ةدقعم اهنا ديب

 ىلكومب ىتقالع لحج نأ كعاطتسم ىفو ٠ ةيرورضلا تامولعماب ىدادمأب
 نم نكمأ هب ىذلا ديحولا كلسلا تنأ نوكتسو « ةلوهس رثكأ
 دجاوأ كناو . ةميق وذ رمأ دقتعأ ام لعاذهو ٠ هنم تاموأعلاب دوزتلا

 نم سيلو « دالبلا هذه ىف ًافيخم ادح تنلب دق نوللاو سنجلا ةيهارك
 ىه ةريقق ةأرما فررعأ نكلو . نائئمطاب هيف مبقت الحم دحت نأ لهسلا

 اهعم شيعت نأ لبقت اهنا ىنظ بلاغو . لاحلا قيقر رجات لجر ةجوز
 0 اهلخد ديزي نأ نكمي كلذبو

 ءاقلت ابعم قبأ نأ تلبقو ىتأششب ةواخ ىف اهلكو املزنم ىلا ىتذخأف
 . اماعطو امون عوبسألا ىف الش نيئالثو ةسمخ



 هم او.8ادح

 مهراك أو « ىنارصنلا نيدلاب نيرشبلا رايك نم ناكف ركيب نتسمامأ
 كرتو ةيريشتلا ةلاسرلل عرفت دقو « نآلا ىلا ايح لازالو . ةسامح

 هنكلو « ىتتاكي رمتسا دقلو ٠ ىنغلا طسوتم وهو .٠ ةيلصألا هتنيم

 ةينارصنلا ركذي لازي ال وهف . هدقتم ًائيمأ بتكي ام لك ىف لظ

 ناسنالا معني نأ ليحتسلا نم هنا معزبو « اهيمارم ومسو اهتماخنو

 عونلا صاخم هناو « هللا نبا ىسيع نا دقتمي ملام « ىدإألا مالسلاب

 .ىتاسالا

 ىهجتم ىنم صلختسي نأ © ركيي » رتسم عاطتسا ةلباقم لوأ ذنمو

 نع ًاريثك فرعأ ال ىنكلو « ًادلوم ىودنه ىبا » : هل تلقف « ىنيدلا

 ىتفرعم نم لقأ ىرخألا نايدألاب ىتةرعمو « كودنلا نيدلا ليصافت

 نم قوم طبضلاب ددحأ نأ عيطتسأ ال ةقيقحلا فو « ىلبصألا ىيدب

 . يدقتعم نوكي نأ بجيام وأ « وهام ققحأ نأ وأ « ةينيدلا رومألا

 نرد ىلع بك أ نأو « ةيانعب ليصألا ىنيد سردأ نأ ليمأل ىلإو

 . « قورظ حمست ام ردق ىلع « ىرخألا نايدألا

 ىردم دحأ ىنا» :لاقو مالكلا اذه ىنم مس ذإ ركيب رتسم طبتفاف ٠

 للامب ةصاخ ةسينك تديشو « ةيقيرفا ىبونج ىف ةماعلا ريشبتلا ةثمب

 سنحلا ضرعب نيباصملا كتلوأ نم تسلو.ماظنناب ةينيد ظعاوم اهبىهلأل

 ةعاسلا ىلاوح موي لك عمتجنف « اذه ىبأر نورب ءاقدصأ ىلو ٠ نوللا وأ

 اتحنمي نأ اهيف هللا وعدن ةراح ةالص ىلع بكتو ربظلا دعب لوألا
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 « ىبارتأ ىلا كمدقألل كانه ىلا انيفاوت نأ رسأل ىتاو « رونلاو مالسلا

 رست فوس كنا لوقأ نأ نع مجحأ الو « كآرعب نوطبتغي فوس نيذلا

 « اهأرقتل ةينيدلا بتكلا ضع كدوزأ نأ ديدأ كلذكو ٠ مهتبحصب

 وهو ؛« سدقللا ليجتالا وه اهلك بتكلا ابأ نأ فرعت نأ بجي كنأولو
 « كريس هلمجت نأ ىف ةحيصنلاب كصخا ىذلا

 لوألا ةعاسلا هال ديشأ قوس نأب ةةكوو نك لاس ثركشم

 ًادغ كرظننأس نذا » : لاقف عيطتسأ ام ردق ىلع ماظتناب رهظلا دعب

 ةيحتلا دعب انقرتفا مث « لصنو اعم بهذنل لوألا ةعاسلا ىلاوح

 . ةبحاولا

 ىلا اوت تبهذف « لمأتلاو ريكفتلا كي ام تقولا نم ىدل نكي الو

 ٍديدجلا ىاوأم ىلا تاقتئاو ىبلاسح ثمفدو هيف لزنأ تنك ىذلا ناحل

 تدعأف « تابيطلا نم لزنلا ةديس تناكو « ربظلا ةبحوتلوانت ثيح .

 ةرسألا عم ةشبعلا ىلع دوعتأ نأ لبق نمذ ىضم هنا ريغ .٠ ايتابن ءاذغ ىل

 ىذلا قيدصلا كلذ ىقالأل تبهذ كلذ دامعيو . ىلزنم ىف نا 52

 . لعأ تنك امم رثك أ هنم تماعف ٠ هل ةيصوتب © هللا دبع اداد » ىتدوز

 هميمضت ىل رهظأو « ةيقيرفا بونج ىفدونهلا اهيناعي ىتلا بعاتلا نع
 هجو ىلع ىتايح بيترت لضفأ ىنا هتفرعو هتركشف همم شيعأ ْنَأ ىلع

 00 أس نأ قتك اذ « ئعنقي

 :ء | : 0 > . هيلا جاتحا



 حو

 ىلا تيهذ 3 قاشع تاوانتو لزنلا ىلا تدعف « مالظلا ميخو

 ىدل نكي و ءراكفألا نم ةقيمع ةل ىف ًارومغم تيقلتساو ىنرحح

 كلذ رصحن ا تشهد راثأىذلا نكلو « تقولا كلذ ىف ىنلغشي لمع نم
 نوكتنأ نكمي اهف ركفأ تذخأو . ركيب رتسم ىلا ههجو ىذلا ماتهالا
 ىلاو# نيدلا ىف مهمه لكر صحت ءالمز عم لمعلا نم ابينحأ ىتلا ةدئافلا

 نأ عيطتسأ فيكو ؟ ةينارصنلا سرد ىف بهذأ نأ لزوجي دح ْئأ

 ؟ًاضيفتسم اقيمع اسرد ةيكودنحلا ىتئايد سردأن أر يغنم ةيئارصنلا مهفأ
 ىلاخ بك أ نأ اهلصحةدحاو ةجيتنب تالمأتلا هذه نم تصلخ دقلو

 ركيي رتسم عم فرصتأ نأو ىل عقيام لك سرد ىلع ضرغلاو ركفلا

 ىف' ريكفتلا ىلا حوطتأ ال نأ ىلع « ىنيدبي نأ هللا ديرب اك هتعامجو
 ىب لصو امو . ليصألا ىنيد وهام فرعأ نأ لبق رخآ نيد قانتعا

 ٠ :ةليوط ةئداه مون تانس ىنتذخأو تيفغأ ىتح دحلا اذه ىلا ركفلا

 قتلم ىلا تبهذ ربظلا دعب ىلوألا ةعاسلا ىلاوح ىلاتلا مويلا ىفو

 باج سمو سيراه سم ىلا ىنمدقف ركيب رتسم هماقأ ىذأ| ةدابملا

 تناكو ٠ مهم تعك رف نواصي ميجا عكر دقو. محريغو ستوك رتسمو

 ةهتجاح ب سح ىلع مهنم لك « ةريثك ءايشأ بلط مثلا ىلا لاهتبادرجم ةالضلا

 نأو مال ىف مويلا رعي نأب ءاعدلا ليبس ىف ناك. مئادلا لسوتلا نكسلو
 كلذ 'ىلا فيضأ نكلو . باقلا باوبأ متفت نأب دحألا رداقلا رمأي
 ديدجلا انيخأل قيرطلا رنأ براي »  مطوقب ىوحت هبا اوهجسوت ءاعد



 هصلخو«ةنين أمط نم انيلعدب تمعنأ امب براي هيلع منأو « انتيعمج :طبهىذلا
 لو « كيلع ىسيع قمح انءاعد بحأ . انتصلخ ا" ىسيع انديس حب

 بقع موب لك قرتفن انكو قيسوم وأ ليتارت تاءابجالا هذه ىف نكي
 نكت لو . ماعطلا لوانتل هتبب ىلإ انم لك صاخ ءىش بلطب لاهتبالا

 : قئاقد سمح نم رثك أ قرغتست ةالصلا

 اتفلدو بابشلا اتمطح نيتسن آ اتناكف باج سمو سيراه سم امأ
 دعب ةعبارلا ةعاسلا ًادعوم ىل اتنيعف . ًاعم ناشيعت اتناكو . ةلوهكلا لإ

 كلذ ىف اتعمتجا اذاف' امهتيب ىف ىاشلا امبعم لوانت ال دحأ لك ربظ

 اهنودأ نأ تدوعت ىتلا ةينيدلا ىتايموو ستوك رتسل تيطعأ « دعولا

 راثآلاو اهأرقأ تنك ىتلا بتكلا ىف هعم شقانتأو عوبسألا لالخ

 امهي راجت انيلع ناصقت ناتسنآلا تناكو . ىسفن ىف ةعوبطم ايفلخت تلا

 . امهيسفن ىف امهم ناسحت نذللا مالسلاو ةنينأمطلا ناروصتو ةذيذللا

 ةهزنلاج رخخ انكو . احيرص ةريرسلا صلخم ًاباش ناكف ستوك رتسمامأ

 لاجرلا نم هريغ ىلإ ىنمدقي نأ نود رم ةصرف كري ال ناكسف « نييشام

 اهرات ًاتك ىنيطعي ذخَأ انتفلأ تداز اماف . ةينارصنلا رشنب نيلغتشلا

 ناميالا نم فاكر دقبو ٠ اهنم ةريبك ةعو# ىدنع حبصأ تح « هسفنب ى

 نم اهيف ًارمأ كرتأ ل نكلو « بتكلا هذه ةءارق ىلع تببك ١ تباثلا

 . ةشقانمو اثحب هلتقأ نأ ريغ

 . ىراصنلا يصلخت نم ءاقدصأل ىنمدق « بتك نمىلإ ىدهأام ردقبو
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 ريغ. «ثوميلبناوخا»ىعدت ةيعمج ىلإ ىمتنت 00 ءالؤه نيب نم ناكو

 ًارايخأ اوناكس توك رتسم مهيلا ىتمدق نيذلا ل

 نكلو . هللا نوفاخي اوناك مهن | مهقالخأ نم ىل رهظام نيأو ٠ نيبيط

 )ل لاؤس 6« ثتثوميلب ناوخا » اطعا دحأ ىنيماج نأ موي تاذ ثدح

 لاق . هيلع بيجا نأل دادعتسا ىلع نكأ

 لك نم رهظيو . لاجج نم اننيد ىفام كرد تنرأ عيطتستال كنا»

 نم ةلفل لك اناباطخ ىف ريكفتلاو لمأتلا ىلع امئاد فكمت كنأ كلاوقأ

 ةرافك اهنع اتضوعت ناو انرومأ نم حلصت نأ الواح « كتايح تاظظل

 ىصتنتال ىتلا ةرئادلا هذه لوح كنارود نا روصتت فيكف . ًارافغتساو

 لح وأ بلق كل نئمطي نن كنا . ىورخالا صالحلا كوبحم نأ نكك

 بحي اذلو . ةئيطخلا ىف نومقاو اعيجب نب لست كلنا ٠ مالسلا كردسب

 ىذلا ضرغلا ناف . لاككلا نم اندقتعم هيلأ لصيام دف فردت نأ

 ايف عمط وه اهنا ءانيونذ ىف ريكفتلا قيرط نم هيلا لوصولا لواحت

 ءادنلاو ىورخالا صالملا ىلا علطتن اذه مغر انكلو « هيف عمطمال

 هيقلن نأ عيطتسنال اننا ؟ ةيطحلا مبع لمتح نأ عيطتسن فيكو . ماتلا

 ونع .تائيطختاو ىصاعلا نع ررحلا هللا نبا هدحو هناف ٠ ىسيع لهاكل ع

 نوزوفي فوس نيذلا مه مثريغ نود هب نونمؤي نيذلا كئلوأ نأب لئاقلا

 اننا .ناك الو ٠ ا ٠ ىدبألا دواحلاب
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 نل اناياطخ نا اذه باجب دقتعا « ةمات هنارفغب انتقثو الماك ىسعب

 نأ ليحتسملا نم نآل . ءىطخم ناو ىصعن نأ بحي انفا . انرئامض ديقت

 بذعت اذه لجأ نمو . ةئيطخلا نع اهزنم ايندلا هذه ىف ناسنالا شيعي

 ىسيع ءادف لبقي ىذلاو . ىناسنالا عونلا اياطخ لك نع رفكو ىسيغ

 نآلا رظناف ٠ ىدبألا مالسلاب ىظحي ىذلا هريغ نود وه « هب دقتعيو

 ةئين اطلاو مالسلا نيبو « كتايح ىف هسحن ىذأا قلقلا نيب قرافلا سقو

 « انتايح ىف اهظحلت يتلا

 ىف هتبحأف « الماك اطوقس هتحح ىدنع تطقس ليلدتلا اذه نأ ريغ

 . اهلبقأ نأ ىلع ليحتس هناف « ةينارصنلا وه اذه ناك اذإ » عوضخ

 ىلا « ىلياطخ ىلع بترتي ام لك نع ءادفلاو صالحا نع ثحبأ ال ىننإ

 نأ ىف ريكفتلا درج نم لب « اهتاذ ةئيطملا نم صلختأ فيك ثحبأ
 اراح نوك أ نأب اطبتغم لظأس « ضرفلا اذه غلبأ ىتحو . ءىطخأ
 وجرأو . ةرئاب كتلواحسنأ كل دكٌؤأ ىنإ » الئاق ىثدحم ىلع درف . « اقلق
 «لوقيام ىنعي هنأ ىلع ثدحم نهرب دقلو ,« كل تلق اهف ريكقتلا دواعت نأ

 هذه هباكترأ نا ةرم ىل لاقو « هرايتخابو ًادمع اياطفلا بكري ناك هناف

 . هلإب قلقي الو هنزحي الو همهم ال اياطملا

 « باحصلا ءالؤبم ةقالع ةيأ ىل نوكك نأ لبق تماع تنك ىنكلو

 . ىورخألا صالحا ىف ةيرظنلا هذب- نينمؤلأ نم ًاعيج ىراصنلاسيل نا

 دقتعي « بلقلا فاص ناكو . هاشخموو هللا فان ناك ستوك رتسم ناف



 عال

 اتناكف ناتسنآلا امأ . سفنلا ةءاربىلا ناسنالا لصي نأ لاّيحا ىف ةرارحب

 ىتلا بتكلا ضعب نأ تدجو ذم اذه ىعانتقا داز دقلو ٠ هبهذم نم

 نشرت رم نأ دع تنكشف“: اديقو تذل لمت كناك لا اهأدهأ

 ققحأن أ .تعطتسا ينأ ريغ « ىعم ثدح ام ءارح نم قلقو برطضا دق

 ريغي نل « ثوميلب ناوخا » دحأ سفن ىف رقتسي الئاف ادقتعم نأ هيدا

 ىف عقت امنا ىهجاوت ىتلا بامصلا نأو « ةينارصنلا ةقيقح ىف ىنأر نم

 لوح موحت باعصلا هذه نأ دعب نم هل تنبأو ٠ هذه ريغ ىرخأ حاوت

 . اهيف ةلوبقلا ريسافتلاو ليحانألا

 ىلع بجي « ىراصنلا عم ىرخأ تاقالع ىف مالكلا قوسأ نأ لبقو

 رجاتل ناكدقف ٠ نيملا كلذ ىف ىل تعقو بيراحت درس ىف يضمأ نأ

 ىلا زكرلاسفن ةايروتي راى «دمخ ناخ ىجاح بيط ثيش» ىعدي

 ةكرح موقت نأ عاطتسملا نم نكي ملو . لاتان ىف 4 هللا دبع اداد » هلئشي

 عوبسأ لوأ ىف هب تفرعتف . امل كرحلا وه نوكي ىنمأ ريغ نم ةماع

 مقمىدنه لك ىلا فرعتأ نأ ىف ىتيغر ىلع هتعلطأو أبروتيرب هيف تطبه

 «نايللا» راج هدهش عامجا ىلا توعد ىنأ اهتوطخ ةوطخ لوأو . اهيف

 وايلق ايروتيرب ىف نييكودنملا نأل « نييكودنهلا نم ليلق هدهش اك

 ' ظ ٠ ددعلا

 قايحف اهتيقلأ ةماع ةبطخ لوأ ىه ةبطخ عابجالا اذه ىف تيقلأو
 لع. ضحلا ىلع هيف ىتالكر صحتاو هريضحت دعب عوضولاب تطحأ دقلو
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 قدصلا نأ راجتلا نم ريثك نم ثممس دقف ٠ لماعتلاو لمعلا ىف ةنامألا

 رمأ ىراجتلا لمعلا تما نولوقيف . ىراجتلا لمعلا ىف عاطتسم ريغ

 نيدلاو ءىث لمعلا نأ ممدقتعمو - ىنيد آدم قدصلاو « فرص 5

 راجتلا توعدو « هتبفسو ىتبطخ ىف دقتعلا اذه تمجابف . رخآ ءىش

 * مهسوفن ف بجأولا حور ظاقيا ىلإ

 مس قفثت نأ نع ةديعب ةيقيرف ىبونج ىف دونحلا تاداع تدجوو

 مراظن أ تفلف « مهنوشياعي نيذلا زيلجتالا تاداعب ةسيقم ةيحصلادعاوقلا

 ةينيدلا تافالخلا اوسانتي نأ مهم تبهأ مث . ماما رمألا اذه ىلا

 ةياهنلا فو ٠ كلذ ىلا وعدت ىتلا ةرورضلا نع يمهل تنبأو « ةيفئاطلاو
 ةصتخلا ةيموكملا تاطلسلاب لصتت نأ نكمي ةيعج سيسأت تحرتقا

 ؛ ةيقيرفأ ىنونج ىف ةيدنهلا ةيلاحلا ةايح ضرتمت ىتلا بعابعلا ىف رظنلل

 لك تامدخلاو تقولا نم ةيعجلا هذه ليبس ىف لذبأ نأب تدمعتو
00 ! 

 لك عاما دقعي نأ ىلع رارقلا رقو عامجالا ةجيتنب تطبتغا دقلو

 ريغبو ًانيح ماظتناب تاعاتجالا دقمت تناكفف . 'ركذأ ام ىلع عوبسأ

 دونهلا لكب تفرعتف . شقانثثو ىأرلا لوانتنف « رخآ ًابيح ماظتنا

 ىرظن تلوح م . ًاربخ ملاوحأ لكب تطحأو « ايروتيرب ىف نيميقلا

 © ثو هد نيوكح » رسم ايروتيرب ىف ىزلحتالا ريسموقلا ىلا

 هنكلو « دونملا لع فطعي لجرلا اذه ناكو . هيلا فرمتأ نأ تلواحو
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 ردق ىلع اندعاسي نأب دعو لاح لك ىلع هنأ ريغ . ذوفنلا فيعض ناك

 . ٠ كلذ ىلا ةجاحلا تسم وأ تدرأ الك ايقل ىلإ ىناعدو « عيطتسي ام

 هنأ اهيلع نيفرشلا تريخأو ديدحلا ةكس ةرادإب كلذ دعب تلصتا مث

 دونحلا اهيناعي ىتلا باعصلا ناف « اهتاماظنو اهحتاولل عوضحلاا ىدل ىتحب

 ىلع تاصخ- . رربم ىأ امل نوكي نأ نكمي ال اهطوطخ ىلع رفسلا ىدل
 دونهلل فرصت نأ نكمي ةثلاثلاو ةيناثلا نيتجردلا رك اذت نأ هدافم در

 نأ نع ًاديعب بتناك درا اذه نأ ريغ . قئال مادنه ىف نونوكي نذلا

 .. ةطحلا رظان رايتخال كورتم رمأ مادنهلا نسح ىلع رمل نآل ىيضرب

 لاوحأب ةقلعتلا قاروألا ضعب ىلع ىنعلطأ دق ىناطيربلا ريسموقلا ناكو

 اهنم تفرعف . ايلثاع ىرخأ اقاروأ 6 ثيش ييط » ىناس اك « دونها

 ةموكح ضرأ نم مثثدرط ىدل دونحلا اهم لموع ىتلا ةوسقلا رادقم

 لاوحأ سردأ نأ ىف ًابيس ايروتيرب ىف ىاقم ناكف « ةرحلا جناروألا 0

 مقوتأ نك أملو « ةرحلا جئاروألا ةموكح ىفو لاتان ىف نيميقلا دونهلا

 « لبقتسلا ىف ردقت ال ةميق تاذ نوكت فوس مهلاوحأل ىتسارد نأ

 لبق نكي مل نا « ماعلا ةياهن ىف ىطو ىلا ةدوعلا ىف ركفأ تنك ىنأل

 ىل دارأ هللا نكلو . اهلحأ نم تيعد ىتلا ةيضقلا ثبتنا اذا « كلذ

 . مقوتأ تنك ام ريغ

 ى ىلاتسقو ةبرحب مظعأ ةلمك ةنس ايروتيرب ىف ىناقم ناك دقلو

 ءةماعلا لامعألا رس نم ًائيش فرعأل صرفلاىل تحيتأ كلانهف ٠ قايح



> (18- 

 ٠ اهتلوازم ىف قيافك ىعتنت نأ نكي ةحاوو ةيأ لإ تفرعو

 ملا هيلو وك ىنبدلا حورلا دب
 ءايشألا لك تفرعف«ةيئاضقلا تاءارجالا ىف ةيفاك ةنارم ىلع لمح نأ

 ىنأب تمنتقاو « ميدق ماحب تكم ىف اهسردب نأ ءىدتبم ماحمل نك<ي يتلا
 ةنيلا رس تسرد نأ دمب «ةةاماحلا تونتما اذإ ةايحلا ىف طقسأ نا
 . ىلثم ماحل حاجننلل اهنع ة-ودنم ال ىتلا لئاسولاب تطحأو

 تناكدقف . ةريغصلا اياضقلا نم هللا دبع اداد ةيضق نكت لو
 ًادوفع اهببس ناكو « ةيزيلجتالا تابينحلا نم افلأ نيعبرأب ردقت اهتميق

 ناك اك . ةياسحلاو ةينفلا اهيحاوت تددعتو اهماعش ترثكف « ةيراجت

 قئاثو لاسراب دعو ىلع ءزجو « ةيدهعت قئاثو ىلع الصأ موقي اهنم ءزج
 ىلع امئاق هموصخ هب كسمتسي ىذلا عفدلا هجو ناكو ٠ اهلثم ىرخأ

 تنخأف ٠ عادجلاو شنلا قيرطب تذخأ دق قئاثولا هذه نأب ىوعدلا

 دبج ةلانعلا نم اهيف تفرصو ؛ سرد قمحأ ةيضقلا سردأ
 « هتقث لك "ىف عضوو ع ةردقلا قئاف الحر ىلكوم ناكو . ىعاطتسم

 تفعاضت دق ةجرتلا ٍلعىفردق نأ تافحالو . ىتيرومأم ىلع كلذ لهسف
 . ةيتارجكلا ةغللا ىف اهرثك أ ناكو « لئاسرلا ةمجرت ىلع ىنابك 1 نم

 عمم ةماعلا لئاسملاو ةينيدلا لئاسلاب ىاّيها نم مغرلا ىلع هنا ريغ

 نيملا كلذ ىف نكت ملذأ « ىتقو نم ءزجي الا اهليبس ىف ىحضاال تنك
 ظ دقو. مهلك قرغتسا ىوعدلا ريضحت نأل.اهب مها ىتلا لئاسلا تايلوأ نم
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 عالطالاو نيناوقلا ةعجارمع ىلع ىنابك 1 ىتقو نم مظعألا ءزملا قرغتسا
 . ىوعدلاب ساسم تاذ اهنف ةرداصلا ماكحألا ربتعت ىتلا اياضقلا ىلع

 هب زفي مل هنا حجرأ امالا ةيضقلا قئاقح تملأ ىنا ةجبتنلا تناكف

 ٠ قرصن تحنو ىنزايح ىف تناكامهنم لكق اروأ نآل ؛ موصخلا افرط

 ةرم ندنل ىف انأو ىل لاق ذا «ثكتب» رتسم ةحبصن ترف ذت انهو

 ٠ ىوعدلا هيلع موقت يذلا لكيملا عابرا ةثالث اهنم نوكتي قئاقحلا نأ

 وه ةيقيرفا ىبونج ىتاحم نم ريهش ماحم دعب ايف ةدعاقلا هذه قبط دقلو
 ؛ قارشا تحن تناك ىلا اياضقلا ىدحا ىنف . «درانويل» رتسم موحرلا

 بسح نوناقلا ناف « ىلكوم بناج ىف ناك بتلاو قحلا نا تيأر
 « درانويل» رتسم ىلا تبهذ ىوعدلا نما أماق . هدض ناك هرهاظ

 رتسم» :ىل لاق هنكلو «ةيوق ىوعدلاقئاقح نأ ىلع قفاوف . هريشتسال

 نوثاقلا ناف قئاقملاب انينع اذا انثا وهو ادحاو ايش تماعت دقل . ىدناغ

 ىوعدلا هذه قئاقح سرد ىف قمعتن نا نذا بجاولاف ٠ هسفنب ىنعي

 ( ىفوأ ًاسرد ىوعدلا سردىلع بكا نأب قاصوأو . «قمعا زوغ ىلا

 تشيبت ىوعدلا قئاقح سرد ىف تيضم اماف : قفرخأ ةزف هيلا دوعأ مث

 عوضوم تناك اهل ةهءاشم ىوعد لعترثعو « ةضماغ تناك ىجحاو اهيف

 ىلا تبهذو ةجيتنلا هذهب تررسف ٠ ةيقيرفا ىنونج ك احم ىف ةشقاتم
 ىوعدلا حيرنس ًاتسح» لاقف . ءىث لك لع هتملطأو «دراثورل» رتسم

 ف ا « ابسردي فوس ىذلا ىضاقلا لمح نا بحب ىركلو

 . « انناهذأ
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 دعب تكردا دق نك 11 « هللادبع اداد » ةيضق رضحا تنكال

 «قحلا» اهانعم قئاقحلاف .ةيئاضقلا ىواعدلا ىف رثأو ةميق نم قئاقحلا ام

 ريغ نمو «لاحلا ةعيبطب اننوع ىف نوكي نوناقلا ناف قملا ىلإ انأجل اذاو
 ةيوق « هللا دبع اداد » ةيضق ىف قئاقحلا نأ تيار دقو .دبح ىلا جايتحا

 نم دبال نوناقلا ناو « ًازاتمم ازكرم ىوعدلا ثبسك أف ةوقلا لك

 ةموصقلا نا اذه بناجم تيأر ىنكلو ٠ هبناج ىف نوكيو هديؤي نأ
 امهما قوف « ًاعم هيلع ىعدلاو ىعدملا مطحت فوس ناقرطلا اهللع رصا اذا
 ىلا دحأ فرعي نكي لو . ةدحاو ةنيدم ناطق نمو ىبرقلا ىوذ نم اناك

 كلا ابرف مك احملل تكرت اذاف  ةموصملا رمل فوض نفل ىأ

 ىف اهالكب غر اذاوءاهدحأل ةدئاف ةيأ اهنم نوكي نأ ريغبو «ةاهم ريغ ىلا

 . اعاطتسم كلذ ناك اذا ىوعدلا بطشو عازنلا ضف

 كرو : ميكحتلل عضم نأب هتحصنو 6« ثيش بيط » تلباقف

 ارم نآك اذا هنأب هيلا ترشأو هءاصلخو هيراشتسم لباقي نأ ىف هيلا

 :تردأ قف نقيل ةموصللا نام ؛ نيكرطلا ةقث زوحي كح نييعت عاطتسلا

 ,ىتح « موي دعب ًاموي دايدزالا ىف ةذخآ نيماحلا باعتأ تناكو ٠ تقو

 ,نممغرلا ىلع « دراوملا نم امهمدلام لك هيف قرغتست تداك ًادح تلصو

 .تغرفتسا ىوعدلا نأ 5 . لبق نم تلق م راجتلا رابك نم اناكامهمأ

 نأ اهدحأ ىلع رذعتي ناك ىتح امهطاشن ىلع تذوحتساو اهدهبج لك
 ذخأ ةينلا ءوس نأ ظحالأ تنكو ٠ رخآ لمع ىأ ىف هفرصي اتقو دحيب
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 ىلا ةحيتنلا ىلا لصيل هدهج ىصقأ لذي اهالكن أكو ٠ امهنيب لحفتس

 .نيعو ©« ىحارتقا ىلع « ثيش بيط » قفاو ادخار 2 ١

 ٠ هللا دبع اهحبرو اهريفاذحب ىوعدلا هيلع تضرعو يملا

 ناف هوت كسحلا ذفني نأ دارأ اذا ىلكوم ناف « ىنضرب ملاذه نأ ريغ

 . «هللادبع اداد» بلطي ام ءادأب مايقلا نع زحعي فوس 6 ثيش بيط

 لضفي. « ةبوتكم ريغ تناك ناو ةعيرشلا ةوق ثدستك | ةداع كلانهو

 5 سالفالا ىلع ثومللا 6» رداابرو 2 لهأ نم.« ناملا » لاجر امعم

 ,نيئالثو ةعبس ىزاوب ًافلبم مفدي نأ « ثيش بيط » ىلع رذعتي ناكو

 هلك غلبلا مفدي نأ ىلع امصم ناكو . ىوعدلا تاقفنو تاهنملا نم افلأ

 .نكب لف ٠ هسالفا نالعا نم ع زفي ناكاك « ًادحاو ًامهرد صوقنم ريغ

 غلبملا ىلع لصحي نأ هللا دبع اداد لبقي نأ وه ء«دحاو قيرط الآ انيدل

 لبقف «ةورثلا مساو قالخألا ميرك الجر هلا دبع ناكو . ةلدتعم اطاسقأ

 قمهم نكت ملو .نينسلا نم ليوط ددعرلع ةعزوماعفد هقح ىلع لصحي نأ
 . ميكحتلا ليبس ىف ىبعس نم ةقشم لقأب طاسقأ ىلع عفدلا ةيوست ىف

 ٠سانلا نيعأ ىف امهماقم نم امهحماست مفر ا «ةجيتنلاب اطبتغا امهمأ ريغ

 اهب ىنعأو « ةيلمعلا نوناقلا لئاسم تقف دقف « امظع ناكف»ىب حرف مآ

 متت نو ةيناسنالا . ةعيبطلا نم ةفيرشلا ةيحانلا ىلع ذوحتسأ نأ

 ى رصحتنت ةيقيقحلا | ىلاحلا ةتيم تلأ تفرعو . ريختلل سانلا بولق

 اذهل ناكدقلو . عماطلاو حلاصيلا اهتلصف ىتلا فارطألا:نيب بيرقتلا
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 اهتيضق ىلا ًاماع نيرشعلا لالخ ىف ىلا ىتح ىسفن ىف رأ لمعلا سردلا

 ىلا اياضقلا نم تائم ىف نيمصاختملا نيب حلصلا مامتا ىلع تلمع « ًايماحم

 دقفأ ل١ اذه ىقدبم ءارج نم ايش رسخأ لو . اهرشاأل لع تضرع

 . ىحورو ىسفن هلب ؛ لاما نم ًاثيش

 قفارأ ام ابلاغ تنك (« ايدوتيرب » ىف هتيضق ىذلا تقولا كلذ ىف

 ةعاسلا لبق لزتلا ىلا عجرن اهاقانكو « ةيليل تاهزت ىف سقوك رتسم

 « ناولألا ىوذ » هماكحأ لوانتت نوناق كلانه ناك نكلو ٠ ةرشاعلا

 ءاقبلا وأ ةفصرألا ىلع ىشلا دوتحلا لعرظحي ناكو«لافسنرتلا قنيميقلا

 ' اذافف . ةصاخ ةزاجا ريغ نم ءاسم ةعساتلا ةعاسلا دعبام ىلإ لزانملا جراخ

 رم الاب ستوك رتسم ماهها ناكو ؟ ىنلقتعا سيلوبلا نأ ول ثدحي فوس
 همدخل تازاجا ىلع لصحي نأ هتداع نم ناكو . هب ىباّرها نم رثك أ
 ؟ تازاجالا هذه ىدسحا ىنيطعي نأ عيطتسي فيك نكلو ٠ دوسلا

 وأ « ةزاجا بلط اذاف . همداحلل ةزاجا ىلع لوصحلا قح هدحو ديسللو

 نوكيةناف « اهنم ةدحاوب ىندوزي نال ينسف ستوك رتسم ناكو ضرف

 . عادخلاو شفلاب ميو رم الا فشكتسي نأ نم رطخ ىف

 قي ب رك ذأ كيلوا + ةئاقدسأ دحاوا نيتك رس قيحتم دك

 نم انثأ رهظو « زورك » روتكد ةموكملا وتاكوفأ ىلا ء طبضلاب امينم
 ىل حيبت ةزاجا ىلع لوصحلا ديرأ ىنأب عا ةدحاو ةسردم ىجيرخ
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 لك ثأتو هفسأ ىدنأ « ةعساتلا ةعاسلا دعب ام ىلا لزنلا جراخ ءاقبلا

 لب « ةزاجالاب ىتدوزب نأي فتكي لو . فطعلا لك ىلع فطعو «رأتلا

 نأ ريغ نم ءاشأ تقو ىأ ىف لزنلا ج راخ ءاقبلا ىل حيبي ًاباطخ ىناطعأ
 تحرالك باطما اذه بحصأ تنك اذلو . ىرمأىف سيلوبلا لخدتي

 درحم ناكف « ثداوملا نم ثداح ىف هزاربإ ىلإ جتحأ ل ىنأ امأ . لزنلا
 . ىريغ عم رركتت مل ةفداصم

 تناكف « ةفصرألا ىلع ىشلا ماظن ىلع بترتت تناك ىتلا جئاتنلا امأ
 حيسف لبس ىلإ « تندزرب » عراش قرتخأ نأ تدوعت دقف ٠ ةلضعم

 « عراشلا كلذ ىف « رجورك » سيئرلا تيب ناكو : هتياهم ىدل عقب

 «ةقيدح هل سيلو عاستا ىذ ريغ قوذلا لاك ىفوتسي ءانب نع ةرابع وهو

 تناكو . عراشلا ىنافح ةمئاقلا لزانلا ةيقب نع هزييت لاحب نكمي الو

 رجورك سيئرلا لزنم نم ةماخن رثك أ ايروتيريف ءاينغألا ضعب لزانم
 ورك نمكلا هب فنا هنن[ ةققطاو ءانغ قئاديع ةظاع ال
 مامأ فقاولا سيلوبلا لحر الولو . لاثمألا برضم ناك ةطاسبلا نم

 .ةموكحلا قظومرابك دحأل كوامم لزاما نأ فرعت نأث مطتسا ال«بابلا

 ىضرعي نأ ريغ نم مون لك ىطرشلا زواجتأو فيصرلا ىلع رمأ تنكو

 . ثداح ىل عقب وأ دحأ

 .رخآل ن آنم بابلاىدل فقاولاسيلوبلا لجر لدسب نأ ةداعلا تناكو

 ( ىثملا ) فيصرلا كرس ىنرمأي نأ ريغ نمو « مثدحأ نأ ةرم ثدحف



 « تعزف ىنأ قحلاو ٠ عراشلا طسو ىلإ هلجرب ىنلكرو هتوق لكب ىنعفد
 « هتلمف ببس نع هلأسأ ناب ىل حمسي ام تقولا نم ىدل نوكي نأ لبقو

 رهظ ىلع ناكلا سفنب ؟رام ناك نأ قفتا دقو « ستوك ريسم قادان
 : الثاق هداوح

 اذا كدهاش نوكأ نأ رسأ ىناو . ءىش لك ت يأر دقل  ىدناغ »

 ةاقو ةسارشب توه كنأأل نيزهل ىلاو : لجرلا اذه ىضاقت نأ تدرأ
 هل تاقف ) اننذأ

 لجرلا اذه فرعي نأ نكمي اذام ٠ نزحت نأل ةجاح نم كب سيل »
 ةدعاقلاو . دالبلا هذه ىف ءاوس هيدل « ناولآلا ىوذ > لك ناف نيكسملا
 ىذأ ىأ ىنلان اذا ءاضقلا ىلا الأ ال نأب ىضقت ىواسل اهتعضو ىتلا

 ىللاقف 4 هيضاقأ نأ تين ىف نذا سيلف « ىصخش لوانتي

 ناف . ىرخأ ةرم رم الا ىف ركف نكلو . كلذب ريد+ل كنا »

 « هعفني ًاسرد صخشلا اذه لثم ىطعن نأ بجاولا
 ش اناك امهنأال الاق ام ىعأ نأ مطتسأ مو . هفنعو ىطرشلا عم ملكست م

 رذتعا هنكلو « ريوبلا نم ناك لجرلا نال « ةيكرعادلا ةخللاب نالكتي

 هتعاس تنك" ىل ال . راذتعالا ىلا ةجاح ىب نوكت نأ ريغ نم « ىلإ
 ٠ لعفلاب

 هريغ ىنأي نأ قفتي دقف : ىرخأ ةرم عراشلا اذه قرتخأ مل ىنأ ريغ

 اذالو . ىنلماعام لثمي ىتولماعي دقو « هعم ىتداحب نواهاج مث نم



 رخآ ًاقيرط تذخأ اذهل ؟ ةرورض ريغ نم ةيناث ةلكر ىمسج لمجأ

 ا هزل
 اًيمع ارثأ ىسفن ىف كرت نأ ريغ نم بهذت مل ةثداحلا هذه نأ دبب

 «ةيرجتب موقت نأف مهشقانأ تذخأف ؛ةيدنملا ةيلاجلا لال ىثرأ ىنلعج

 ريسموقلا لباقأ نأ دعب « كلذ ىلا أجلن نأ يرورضلا نم ناك اذا

 . ةرئاجلا ةمظنالا هذه رمأ ىف هملكأو ىزالجتالا

 « ةيدنملا ةيلاحلا اهيلا تلصو ىتلا ةئيسلا ةلاخلا سرد ىلع تيك أف

 ابيف بتك ام لك ةءارق نع الضف « ةيصخشلا براجتلا ىلا تأملو

 ىبونج نأ ىل حضتا ام ناعرسو ٠ اهنم عمتسي نأ نكميام لك ع امسو
 « هيف مقي نأ هسفن مرتع ىدنه عيطتسي ىذلا ناكلإب تسيل ةيقيرفا

 ةقيرطلا نوكست نأ نكم ايف ريكفتلا ىف راهم ليل لغتشي ىلقع ذخأو
 اهنيسحمو ةلاحلا هذه ةحلاعم اهيلا أجلي ىتلا

 ىدت ةيعمجج ىلإ ىنبحطصاف ليقتسم ىلعقفشي « ركاب » رتسم قفطو
 ش ردا ئراستلا نم تناتشوولا ةداع نم ناكو « نوتحنلو ةيعمج »

 « أرؤن نيدلاب اودادزلل نينسلا نم ددع لك تاعامجالا هذه لثم اودقعي'

 ثناكو . « ىيدلا ءامحالاب » ادهن مهلمع وعدن دقو ٠ ءافص ناعالابو

 . مرتحلا وه فورعم ىنيد لجر اهسأربو « زارطلا اذه نم نوتجنلو ةيعمج
 ةسامحو ىنيدلا ومسلا ريبعزأ ركاب رتسم ليختت دقو . « ىاروم وردنا »'

 . ةيتارصنلا قنتعأ نأ ىلع قلمحي دق نبدلا ىف مهينافتو ةيمملا ءاضعأأ
 ا
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 هتقث نأل . ةيعدألاو ةالصلا ىف رصحني ناك ريخألا هأحلم نأ ريغ
 لاؤس بين. نل هللا نأ دقتعي ناك لب ٠ دح دنع ىهتنت ال تناك ةالصلاب

 كلذ لع ديشتسي ناكو . ناميالا ةرارحي هوعدرو هيلا ىلصي ناسنا
 لسوتي ناكو « لوتسيرب فرللوم جروج لاثمأ نم لاجر فرصتب
 ممتسأ تنكف ٠ ةيويندلا هحلاصم ءاضق ليبس ىف ىتح ةراحلا ةالصلاب
 نأ دقتمي هتلعحو « هابتنا ريثك ريغ نم تاولصلا ريثأت ىف همالكىلا
 . ابيلإ ةوعدلا تعمتسا انأ اذا ةينارصنلا قانتعا نع ىنعنع ءىش نم ام
 نأ لع ىسفن ثنظو دق تنك ىنأل دعولا اذهم هدعأ نأ ىف ددرتأ لو
 اذلو . ىنادجو قامعأ نم جراخلا للا توصلا ىعادل امهئاد بيجتسأ
 قوعدب ام ريغ ىلع لمعأ نأ امأ . هامح ىف ىسفنب تيقلأ ىنأل تطبتغا
 . ىسفن ىلإ ءايشألا لآ نم نوكي كلذ ناف ؛ هيلا

 5555 00 قال دقلو « نوتحنلو ةنيدم ىلإ انيهذو

 نيرمألا ىساق دق ناكو ٠ ناولألا ىوذ نم ىلثم الحر بحطصي هنآل
 ع هلك أب امو رفسلا فقن نأ انررطشاو ىبسب لبق نم ةديدع ًارارم .

 هبحصو ستوك رسم ةداع نمو « انئرفس لالخ انكردأ دحألا موب نأل
 ةلمحلا قدنف ريدم لبق نيليوط درو ذأ دعبو ٠'ثبسلا اورسكي ال نأ

 ةرجح ىلا بهذأ نأب اقلطم ىل حمسي مل هنكلو « ليزتك ىلبقي نأ ٠
 كييفقساق ةلوهسب نومزوني ال نم « ركاب » رسم ناكو ' ماعطلا

 ةيوعصلا تكردأ نكلو ٠قدانفلا ءالزناهم عتمتي نأ بجيب ىتلا قوقملاب



 لزن ثيح تلزن ىتاف ٠ نوتجنلو ىف رمألا ناك ك لذك و ٠ هضرتعت ىلا
 اهتيبس ىتلا بعاتلا ىنع قمع نأ لواحي ناكهنأ نعالضفو ٠ ركاب رتسم

 . اهفرعأ نأ ىف هنم ةدارإ ريغ ىلع « اهنم ريثكلا ىلع فقأ تنك هل

 .ةالغ نم ددع اهيف مثتلي ةرجح رع ةرابع ةيعجلا هذه رقم ناكو

 كلاته تلباقو . ناعالا ةرارح نم عهيف تيأر ام ىنرسأف . ىراصنلا

 «لجأ نم نواصي |وناك مهتم ريثك نأ تكردأو «ىاروم ورها» رثسم

 - ةليمج ةنرو ةوالح اهيف ناكدقف « مبليتارت ضعب ىلإ عاّمسالا تببحأو

 دارفأب ناميالا غلب ام رادقمىلع تعلطاو . مايأ ةثالث عابجالا رمتساو

 . رخآ ًادقتعم ىدقتعع لدبتأ نأ ىلع ىنلمحي ًاببس رأ ل ىنكلو « ةربجلا

 منمأ نأ وأ ءامسلا ىلإ دعصأ نأ نكملا نم نأ دقتعأ نأ ىلع رذعتو

 نم قاقتدصأ ضعب تماطأ الو ٠ ًاينارصن حبصأ نأ درجمب صالملا

 ىلا غوابلا نود اودصو اومدص عهمأكو اوفسأ « ىركف ىلع ءاضعألا

 « اذه ريغ لمفأ نأ ىعاطتسم ىف نكي مل نكسلو ٠ مهيدل ةزيزع ةينمأ

 دمبأ ىسفن نم ناكم ىف تلح دق تناكى تضرتعا ىتلا تالكشما ناذ

 نود هدحو ىبيع نأ دقتعي نأ ىلقع ىلع ًاديعب تيأر٠ . ًاروغ اذه نم

 هتلاسر ةحص ىف دقتعي نمل الا دواخ ال هنأو « دسجتلا هللا نبا ناكمريغ

 ناك اذاو . هدالوأ انلكف « دالوأ هلل نوكي نأ نكملا نم ناك اذاو

 هللا لثك نونوكي سانلا لكف ندا « هسفنب هللا هنأ وأ هللا لثم ىسيع

 1-5 هتتيع ئسع نأ داقتعال يلفع متي لو ٠ هسفنب' هللا نون وكي وأ
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 * يش كلذ ىف نوكي دقدنأ ىلع ٠ اهااطخ نم اهربطو ةيناستالا ىدف دق

 ؛ ل م ٠ ًازام نكلو « قحلا نم'

 ةيقب كلذك سيلو « ناسنالا الإ حور هل ايندلا ف ”ىش نم سيل

 0 و:كلذ فلاخي ام دقتعأ تنكو. مات ءانف اهتوم رشعي ىلا «تاقواخلا
 ٠ ىلإ ىناحور عمو مسجلا ةيحضتلا زمر هنأو ءادزق يسيع ريتعأ نأ

 هتوم امأ ءضرالا رهاظىلا نوطبلا هتحرخأ ناسنا لك أ سيل هنكلو

 نأب لوقلا نكلو . ةيناسنالل مدقي نأ نكي لاثم عورأف بيلصلا قوق
 ناميالا ىعاطتشم ىف نكي ملام كلِذفءتازجعمو ًارارسأ نمضت دق هبلصا
 م امي ىراصنلا نم نينمؤلا ة ةأيح ىندوزت إ كلذكو ٠ هقيدصت وأ هب

 ريغ ةايح ىف تيأرو . ىرخأ نايدأب نينمؤلا نم مثريغ ةايح هب ندور
 ىف تيأرام لثم « حالصالا ىف ىنافتلاو لمعلا حلاص نم ىراصنلا

 ةداعلل اقراخ ًاًثيش كردأ لف ةيفسلفلا ةيحانلا نم امأ ٠ ًامامت ىراشنلا

 نوقوفي دونملا نأ ىرأ ةيحضتلا ةيحان.نف « ةينارصنلا ءىدابلا ىف

 ةينارصنلا نأي فرتعأ نأ ىلع رذعت اذهلو ٠ ةعساو لحارمب ىراسنلا

 . نايدألا لك أ اهنأ وأ « لماك نبذ

 نكلو « ىراصنلا ىئاقدصأ نم ريثكلل هذه قركفب تيضفأ دقلو
 ًآدبم لبقأ نأ عطتسأ مف . انأ اك تيقبو « ىعانقال فكن مل مهتبوجأ
 ىف ىدقتعم ناك كلذكو . نايدألا مظعأ اهنأ الو « قلمك ةينازصنلا نأ

 ىكودنملا نيدلا روتعت ىتلا صئاقتلا ناف . كاذنيح ىودنملا نددلا:
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 أدسم تقولا كلذ ىف ىنهذ روتعي ناك ام صخأو ٠ ىل ةفوشكم تناك
 نددلا ىف ان 0 ا ًادبلا اذه رابشعا 000 ساحتألا » ةلماعم

 اليصأ ًادبم ال ؛ نيدلا ىلع تلخد ةعدب هنأ امئاد تدقتعاف « ىودنهلا

 ىف ىنعلا ام وأ بهاذلاو فئاوطلا ددعتل ىنعم هقفأ نأ عطتسأ لو . هيف
 تناك اذان .ةلزنلا هللا تاككى م « اديفلا » رافسأ نأب نولوقي نيذلالوق
 نوكي ال اذاملو « ليجانألا نوكت ال اذاماف « ةلزنم رافسألا هذه
 ؟ نارفلا

 « ةينارصنلا قنتعأ نأ ىف ىراصنلا نم لاقدصأ ٌبغر ام ردقبو
 « ثيش هللا دبع » ىناغش دقلو . مالسالا قنتعأ نأ ىف نوماسلا بغر

 ىنفتلاو هلاج فصو ىف لوقي ام هيدل ناكو « مالسالا ”ىدابم سرد

 تتك 6 «ةليلقلا ىتالكشمب هيلا ىضفأ « ىاب دناشير » ىلإ تيتكف

 در ىنرمغ دقلو . ةبوجأ مهنم تيقلتو « نيدلا ءاسؤر ءرم هديغ ىلإ
 نأو )2 ًاروينيم نك نأ ىبحعصت ذإ ؛ ةنين مطب « ىأب ساشير »

 لاق ذإ بتك ام ةامج رك ذأ ىناو . ةيكودنملا سرد ىف قمعتأ
 نا ؛ ةيسفنلا ىلويمب ًارثأتم اذه ىداقتعا نوكي نأ ريغ نم « دقتعا »

 وأ عضولا لاك نم اهيف ام زوحي نأ نكمي ال ةيكودنملا نيغرخ | انو
 . ©« ناسحالا بح وأ سفنلا قئاقد ىف رظنلا ةعس وأ ةركفلا قمع

 (و١-م)
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 تلصح اك « اهتءارق ىف تذخأو نارقلل « لاص » ةجرت تيرتشاو

 نم ريثكب تلصتا اذه نع الضفو ٠ مالسالاب قلعتت ىرخأ بتك لع

 « دنلتم درودا » ىلإ مهدحأ ىنمدقف . ارتلجنا ىف ىراصتلا قاقدصأ

 باتك وهو « ميوقلا قيرطلا » باتك ىلإ لسرأف . هبتاك أ تعرشف

 وه رخآآ اباتك ىلا لسرأ اك« دروفسجتك ان » عم كارتشالاب هفلأ

 امهنأ ىل ربظ نأ دعب « امهيلكي تطبتفاف « ليجانالل ددحلا ريسفتلا »

 .ىوتسولو باتكف قحب ىببلتخا ىذلا باتكلا امأ .ةيكودنملا ناديؤي

 الا وما شا ىف باتكلا اذه فاخ ام ناف « كسفن ىف هللا لم »

 ومو ركفلا لالقتسا نم باتكلا اذه ىفام مامأو ٠ لوزب ال قاب

 رتسم اهيناطعأ ىتلا بتكلا لك تلءاضت « قدصلاو ةنامألاو بادآلا

 . ًاروك ذم ًائبش دعت ملاهنأ ىتح ستوك

 ةيلاحلا حلاصم ةمدخ ىلع ابابك | رثك ١ تقولا كلذ يسفن تدجو

 ْ . ًائيشف ًاّئيش ىنيويتسي ذخأ رمألا كلذ نإو « ةيدنهلا

 ىبعس ناكف كلذ ىف ىمم رصحأ نأ ىلع ىننفد ىذلا مفادلا امأ

 ءايشألا لكن ع اهم لقتساو « ىتاذ ققحأ » نأ ليبس ىف لصاوتملا

 ؛«لمعلا» ىف رصحني اا قيقحلا نيدلانأ تدقتعاو.ماهوألا لك نعو

 قيرط نم الإ ىسفن ىف ققحتي نأ نكمي ال هللا نأب كاذ ذإ ترعش ىنأل

 تناك دنهلا نآل « دنملا > ةمدخ ىف رصحنا دق ىدنع لمعلاو . لمعلا

 ىسفن ىف قلخأ نأ لواحأ نأ ريغ نمو «ةرطفلاب ىناوهتسا ىذلا فدملا



 ةيقيرفا ىبونج طيهأ ل ىتكلو . هحلاصم ةمدخ ىلإ ىنمفدي هيلإ اليم

 ليبسف ًايعسو « اهدباكم نم ًارارفو « راوايثاك » سئاسد نم ًايره الإ

 ىسفن تدجو « لبق نم تلق اك « ىنأ ريغ . قوقو قزر ىلع لوصحلا

 لالقتسالاو « ىناذ قيقحت » ىلع لمعلاو هللا ىلع روثعلا ليبسف ًارومغم

 . ءايشأ نم دوجولا ىف ىل طيح ام لكن ع اهم
 دقل ىتح « ةفرعلا ىلإ ىثطعت ىراصنلا نم قاقدصأ "ىف فرع دقلو '

 ىف ىتنوكرتي ال اوناك مهنكلو . ةحللا ةبغرلا دح اهيلإ شطعتلا ىب غاب

 ىف تنكاماف . يراتهتساو ىئارتك أ مدع محل تربظأ ولو ؛ مالس

 ىف نيرشبملا ةشعب سيئر 6« نوتلاو » رسم ىنفشكتسا « نايرود »

 ناك كضسأ ضع ةنادطلا سمارأ انيبكطوو 6 ةقرفا 2

 نم ددعب ىتقالع ةقادصلا هذه ىف بيسلا ناكو . هترسأ دارقأ دحأ

 رك ذنأ ل ىلافعهب ةصيصخ ةعزن نوتلاو رتسل ناكو.ايروتيرب ىف ىراصنلا

 هتايح ىل حرشي نأب ىنتك | لب . ةينارصنلا قانتعا ىلإ ىتامد هنأ ادبأ

 ىلع نوك الو ديرأ ام اهنم صلختسأل حوتفم باتككى بامأ اهضرعيو

 ةيماس « باد ! تاذ ةديس تناكف نوتلاو زسم امأ . اهليصافتب ط

 ماظن نم نيجوزلا نيذه ةايحرف ام ىنبلتخا دقلو.لقملا ةعساو « كرادلا

 تابحو نم رخآلا نع هيف فلتخمام ًامات فرعي انم لكن اكو . قاسناو

 «فالتخالا نحاون نم برقت نأ نع ةليوطلا تاشقانلا تزحعدقورظنلا

 أذ حبصي ءارآلا ةضقانمو رظنلا تابحو فالتخا نأ ىل رهظ نكلو
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 نواعي تملأ طرش ىلع « قئاقحلا ىلع فوقولا ثيح نم ةريبك ةميق
 ىنكلمت دقلو . ةقيقحلا بحو ناسحالاو مماستلا حور فالتخالا

 ربصلاو عضاوتلا نم نوتلاو زسمو رتسم ىف تيأر امب باحعالا

 نآل. ساو امبيسي نتا ١ تنك 2 :لمنلا لع تاق لاو لسنالاو

 . ىرخألا ىلامعأ نم دصتقأ ام تقولا نم امبعم فرصأ

 ةينيدلا حورلاو نيدلاب مامهالاب ظفتحأ نأ ىف ريك ر ثأ امهتقادصل ناكو

 ىلع بابك الا بح نم ىسفن ىف دجأ مل نكلو . ىسفن ةرارق ىف ةيح
 ريغ « ايروتيرب ىف لبق نم دجأ تنك ام تقولا كلذ ىف ىيدلا ثحبلا

 | « اليئض ناك ناو « ىنيدلا سردلا ىف فنو نم وشأ تنك انتنأ

 ةينيدلا ثاحبالا ىف ىتالسارم مطقأ مل ىنأ ديب برو ةدئاف نم واخي نكي

 ل لسرأو 1 قئاقحلاب ىندوزو ىنيدبم « يأب اشير » رمتسا دقف

 تعفتناف ©« ناشيفام رذ » ىمسلا « ركتش ادامران 2 يناتك ردو

 « رعاشلا كلذ اهاضق ىلا ةيميهوبلا ةايحلاب تععسدق تنكو . هتمدقع

 ًارط ىذلا مظعلا ىنالقنالا روطتلا ىلع ىنتفقوأ باتكلا ةمدقم نكلو

 ىنبلتخا ىسفن ىف رثأ كلذل ناكف « ةينيدلا ءىدابلا سردنم هتايح ىلع

 > . ًايالتخا

 ةيانع لكي هئاي ىلا هفلأ نم هتأرقف ٠ باتكلا بحأ تنخأو

 هتاونعو « رالوم سكم » ةمالعلا باتك ماتهاب تأرقو « هانتاو

 ىلا « داشنابويلا رافسأ » ةجرت تأرق اك « « أبن لعتت امو دنه لا »



 مجد

 ىلإ ىتيانع هجوأ نأ ىف ًايبس اذه ناكو « ةيفوصويثلا ةيعجلا اهمرشن

 ريغ . ًاحضاو ًاياح ىل رولفي لالجو لاج نم ابيف ام دَحَأو « ةيكودنملا
 . ىرخألا نايدألا ىلع لماحتلا نم ارنأ ىسفن ىف دلوت مل ةعزنلا هذه نأ

 « جنفرا نوطحتشاو افيلأت « هئافلخو دمت ةايح » باتك تأرق مَ

 ىف ًاببس اذه ناكو « ىن ةروص ىف لطبلا ىف ليلراك هبتك ىذلا لصفلاو
 . ىابلا ردقلاو ميلا لالجالا دح ىلإ ىسفن ىف دمح ةلزنم ومست نأ

 « تشدارز تالك» هناونع ًاباتك ًاضيأ تأرقو

 ٠ ةفلتخلا تانايدلا نع قامولعم عسوا نأ تنافس لسا دهن

 عضوم مضأ نأ ىلع لمعلاو ىتاذلا رظنلا ةعزن سردلا اذه ىف ىَوقو

 تامجف .قتااعلاطم لالخ اهسردأ ىتلا ءىدابلا نم ىنيوبتسي ام ذيفنتلا

 اذه كردأ نأ تعطتسا 6 6« ةيجويلا » بيراحتلا ضعب لوازا

 مدقتأ نأ مطتسا مل نكلو . ىل تعقو ىتلا ةيدنهلا بتكلا ىف بهذلا

 دوعا ام دنع ريبخ نرمم داشراب اهتلوازم دواعأ نأ لغ يبسو ( ابيف

 . نآلا ىتح ةبغرلا هذه ىسفن ىف عبشأ مل نكلو ٠ دنهلا ىلا

 ناكف ٠ هتبعوتسا ىتح ًامساو ًاقيمع ًاسرد ىوتسلوت سردا تذخأو

 نا داقتعا راثآلا هذه نمو . لوزت نل ىسفن ىف راثآ هبتك نم ريثكل

 تانكمم هقيقحتل ناو «قيقحتلا نكمت ملاعلا بوعش نيب لدابتملا بحلا

 ٠ نيعجأ سانلا نيب ًاماع هلءج ليبس ىف ابيلا ءوجللا نكمب ةريثك
 ريب" كو. : قرشا ةنارش ربا ضلع تاد كتر كلذ
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 انكو ءدحأ لك « ىلزيو ةسينك » تاعابجا دهشا تذخأ ةقالعلا هذه

 كرتت ل ةسينكلا نا ريغ . مهتيب ىف ءادفلا ىلا ةسينكلا نم فرصنن
 . ائيش ةينيدلا حورلا نم عامجالا ىف ىرأ نك أ و . رثأىأ ىسفن ىف
 ىتلا ةيسدقلا ةرمنلاو ىيدلا هجوتلا حور نيعمتجلا ىف دهشأ مل ىناف
 سانلا نم ًاعمج نيلصلا ىف ىرأ تنكو . هللا ىلا ةبجتلا سوفنلا لمشت
 وأ ةياستلل الا ةسينكلا ىلا نوبهذي ال مهناو « ةيويندلا عماطلا مهتظبم
 ؛ ساعنلا ىسأرب موهيو نايحالا ضعب ىف ىفغا تنكف . ةداعلا مكحب
 دق ىراصنلا نم ىريغ ىرأ تنك ام اريثك نكلو « الجخ هبتناف
 تمنتماف « لاخلا هذه ىلع اليوط رارمتسالا مطتسا يلف . ةوفغلا مهتنخا

 . ةسينكلا ىلا باهذلا نع

 مطقنت نأ ىف ابيس ناك ةسينكلا ىلا باهذلا نع ىتانتما نا ريغ
 ىنأب لوقانأ عيطتساو» دحأ لك اهروزا تنك ىتلا ةرسالاب اوت ىتقالع
 ةببط ةديس تناك ىتفيضم ناف . عقوام كيلإو ٠ اهروزأ نأ نم ترذح

 اريثك انكو « لقملا ةقيض تناك اهنكلو « سفنلا ةيفاص ةريرسلا
 درعا تقولا كلذ ىف تنكو . ةينيدلا لئاسلا فلتخم مالكلاب لوانتنام
 ىسيع ةايح نيب نراقت ةرم انذخاف ٠ ايسآ رون «دلونرا» باتك ةءارق

 ىلع رصتقت ل اهما .«اماتوغ» ةمحر ىلا ىرظنا ةرم اهل تلقف « اذوب ةايحو

 , ناسنالا نا نيرت الأ . ءايحالا لكت لوانت لب « هدحو ىرشبلا عونلا

 ؟ هيفتك قوف هلمحي نيكسم عيدو لمح ىف ركسفي ذا بملاب هبلق ضيفي



 ءايحالا لكل لماشلا بحلا اذه لثم دحي نأ نع زجعيل ناسنالا ناو

 باقلا ةبيطلا ةديسلا تل آ ةنراقلا هذه نأ ريغ « ىسيع ةايح ىف

 نع تففكف . اهرعاشم نم ايش كردأ نا تعطتساو . ملأ لك

 سفح ةسماجلا زواحتي ل نبا اهل ناكو ماعطلا ةعاق ىلا تصهذو مالكلا

 لفطلا اذهو تنكو « لافطألا ةرشعب رسأ نا ىعبط نمو ٠ انتشقانم

 حدمأو هنمص ىف تناك ىتلا محللا ةعطق مذ تذخأف  نيميمح نيقيدص

 مذيو هكاوفلا حدع ذخأو لفطلا رثأتف  ىنامأ تناك ىتلا ةحافتلا

 ٠ موحللا

 تريئف . هيلا دوعأ نأ ىترذحف . اذه تركتتسا مألا نكلو

 ةرايز تبهذ ىلاتلا عوبسألا فو . ىسفن ىلع ايوقتسم مالكلا عوضوم
 ىف ركفأإل ىنأ ريغ . ضاعتمالا نم اديدج ًائيش تظل نكلو ةرسألا

 بال كلاقف قيرطلا ل تابس"ةدنفلا نأ ريغ ةرايزلا نع عاطقنالا

 ىلفط نأب كتحراص انأ اذإ ضعتمت ال بتنأ وجرأ ٠ ىدناغ رتسمإب »

 هك اوفلا بلطيو موحللا لك أ ىف ىناوتي ذأ دقل . كتقادصب عفتنبال

 نع عنتمأ اذإ هناف . هلامحا ريثك اذهو ٠ كتاشثقانع امئاد ىنرك ذب كلذو

 وجرأف ٠ اذه لمتحأ فيكف ٠ ضرع ابرو « فعضي موحللا لك أ

 كتاشقانم نأ ةدك أتم ىنأل . رابكلا نح انعم كتاشقانم رصح نأ

 ردقأ:ىناف ٠ فس 1 ىنا »  اهتحأف . « لافطألا ىلع ءىس رثأ امل هذه

 لاحلاهذه فقت نأ نكملا نمو . لافطأ ىل ًاضيأ ىنأل « ةدلاوك ك روعش



 د
 .كاذل نوكيا نأ نود ؛ تارايزل هده نع عنتمأ نأ نذإ بحيو « دح دئع

 ٠ رهاظ رورسب ىنتركشف ٠ « انتقادص ىلع ريثأت ىأ

 راسا قسما لاي اعود فعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 . ىيدلا ثحبلا ةعزأ نم ىف اوسرغامب عمل نيدم ىأب رعشأ ىناف
 تناك مايألا نأ ريغ ٠ ًارورسم اطبتغم مهم ىتقالع ماودلا ىلع رك ذأسو
 امم ريكأ ًازونك ءةسدقلا ةيسفنلا تاقالعلا هذه لاثمأ نم ىل أبت
 . نيحلا كلذ ىف هب ىتتدوز
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 ساثلا لصفقلا

 نابر ود ىف ءاغوغلا فنع

 رخاو» ىلع لوصحلا ناك الو . دنملا ىلا تدع 1855 ةئس فصتنمفف

 رخاوب ىلع لوصحلا نم رسيا انوكلاك ىلا ًاسأر دصقت لاتانلا نم

 نال كلو ..لوآلا ردنا: فيسقت ةزخلب لع ترقاشإ# قاتم لا نيف

 اتوكلاكن م امأ ةيقيرفا ىبونج ىلا نورحبي اوناكن يدقاعتلا ءارحالا

 ع ىاسوبو اتوكلاك نيب قيرطلا مطقا تنك اميِبو ٠ ساردم نم وأ

 ىمهم تأدب كلانهو « دابا هللا » ىف ًاموي تيضَقف راطقلا نع ثفلخم

 0 طو8هلز'  ىنسشت رتسم ترزف . ةيقيرفا بونج ىف ةلاملا ح رشف

 بدأ ىنملكف . « دئارلا م ىأ « طامصم#» » ربنويبلا ةديرج ررحم

 ,ىلع هنكلو.نيرمعتسلا ىلع فطعلاىلا هجنت هاويم نأ ةحارصب ىنفرعو

 . هتديرج ىفديلإ ريشيو هبتك أ "ىش ىأ أرقي نأب ىندعو اذه نم مغرلا

 تيفتك | اذبمو

 ىف دونها ةلاح اهبيف تحرش ةلاسر تدتك دنحلا ىف ىتماقا ءانثأ ىفو'

 تعبطو بيرقتلا هجو ىلع دئارملا لكاجيلا تراشأف . ةيقيرفا لونج

 دنملا ءاحأ نم ريثك ىف ةخسن فالآ ةسمخ اهنم عزوو ٠ نيترم



 ىل تئيهو « دنملا ءامعز ىرأ نأ ىل حيتأ ةرايزلا هذه ءانثأ ىفو

 انوبو ىابموب ىف ةماع تالطخ ابهيف تيقلأ ىتلا ةديدعلا صرفلا

 نكلو بانطاب ءايشألا هذه حرشأ نأ ىدصق نم سيلو . ساردمو

 فارفلت ىنلصو ءاتوكسلاكىف ماع عامجحا ىف تنك اني هنأ رك ذأ نأ ىبسح

 ثداحلا اذه رصقف « آوت لاتانلا ىلإ دوعأ نأ هواسرم هيفىنلأسي لاتان نم

 وكم أ ديال هنأ فارغلتلا اذه نم ككردأ قل: دنيلل ىترايز دمأ

 اتوكلاك ىف هتأدب ىذلا لمع تكرتف « دونبلا ةيداعم رح تماقدق

 تاكو سا ىو ةزخانول وأ كل روع فاسو لإ كوفتو لماك ريغ

 ب 0هعاقسل (  دنالر 7 » ةرخاسلا ىرتشادق « هللا دنع اداد » تيب

 نأب « ةديدج ةرطاخم ةيراحتلا هلامعأ ىلا ثيبلا اذه فاضأ كلذبو

 تعبتو ٠ لائانو « رادنبرو » نيب اهرخمت ةرخاب راحبلا قوف هأ نوكي

 ةكرشل ةكوام 150 0 ريدان » ىعدت ى د رخآب ةرخانلا .هذه

 .نيترخابلإ باكر ناكف . للتانلا رطش ةمميم مجملا جيلخ رخاوب
 . رفاسم ةئاعاملا نوزهاتي

 لعج ًاردق مامهالا نم تلان دق دنملا ىف اهترشن ىتلا ةوعدلا ثناكو

 لسرب رتور لعجو اهتدمعأ نماحل حسفتو اهم ميت ةمدنحلا كارجلا

 . لاثاتلاتلصو امدنع الإ هفرعأم اذهو . ارتلجتا ىلإ اهنع ةيقرب تاراشا

 : ةيقيرفا ىبوتج ىلإ تايقرب لسرأ دق ارتلجنا ىف رثور ليكو ناكو
 ًاديدح رمألا اذه نكي لو . هيف اغلابم ًاصيخلت دنلا ف ىقااطخ اه
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 دحر او اح

 لكى ةدوصقم نوكت ال رابخألا ريوحت ىف ةغلابملا نأ اك « ىداع ريغ وأ
 امئاد نودوعتي « تايلوؤسلاو لاغشألا مبلقثت نيذلا تئاف ٠ لاوحألا

 مطويم مهيلع ىغطت اي ارق و. ةحطس ةءارق ناديخألا انارشتنا
 ل لماحتلا رثأ نم مهسفنأ ىف ثبث دق نوكي امو ةيصخشلا
 ًاساتن هنم ءزج معبصيف ؛ اذه لمح نم رثأ هيف ناك نوأرقي امل اصخام

 ًاريسفت رسفي صخللا نأ اذه بناجي ىسنن الو . روصتلا درج ممولل
 فيرحتلاو هيوشنلا عقيكلذبو . نك امآلاو صاخشألا فالتخاب ًافلتح
 لامعألا روتمي ىذلا ريك آلا قزألاوه اذهو .هيلادحأ دصقي نأ ريغ نم
 . ٍفورظلا رثك أ ىف اهددحيو اهديقي ىذلا بسلا هنأ اك. ةماعلا“

 ,ةيرع تاداقتتا لاثات ىف نيفوروألا لإ :ثتهجو دنيلا ىف تنك" ال

 نمىحن تناك ىتلا ةثالثلا تابينحلا ةبيرض نوناق دض ةرارخب تملكنو

 نم نيدقاعتلا ءارجألا دحأ ىناع اب الاثم تب رضو ٠ نيدقاعتلا ءارجألا
 هيلع ىدعت 4 ماينمه اريس » ىعدب ناكو « ةوسقلا نَم تل امو مالآلا

 .ىدي نيب هتيضق تناكو ىنيعب هللا او دقلو .ًاريك ءادتعا هرجؤم

 ىنلاهوشلا صخللا لاتاث ىف نويبوروألا أرق املف . ؟ احلا مامأ اهب ىنعأ
 ,نيح ىف ٠ بضغلا دشأ ىنم اوبضغو ىلع اوطخس «ىطخ نع رور هلقت

 لاثان ف تنك امدنع هيف ثبتك ام لثم ىف بتك أ امآرب نك تنك نأ
 ىتلا كلت نم مظفأو لوطأ لاثمأ ركذ عم رمآأ تاداقتنا هكون

 قاباطخ نأ اهم رعشأ ىتلا ةقيقملاو ٠ اثوكلاك ىف قالاطخ ىف اهتركذ
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 الو . طيرفتلاو ةفلابلا رذح طايتحالا حورب ةطوحم تناك دنهلا ىف

 ثدحي دق اهنع بيرغ صخشل ةثداح ح رش نأ ةبرجتلاب فرعأ تنك

 ىدرح تلمع « اهنم هنهذ ىلإ لقتن نأ دصقت امم ناك 1 الا نيف

 رثك أ حور دونهلا ناوخال ةيقيرفا ونجح ىف فقولا فصأ نأ ىف

 اوناك نيسوروألا نم اليلق نك-او . ةعقاولا قئاقحلا زج امه ةداوع

 نيذلا نم لقأ اهم نومتبم اوناكن ذلاو « لاتان ف بتك أ ام نوءرقي

 اذه نيب ًارهاظ افالتخا فلتخت' تناك ةلاحلا نأ ىف كش الو . اهنوءرقي

 : نم افالآ ناف ٠ دنهلا ىف ىتاباتكو ىتاباطخ هتثدحأ ىذلا رثألا نيبو

 ةبج نم دجيتو . لاوقأ اهيف صحلل ىتلا رتور تايقر اوأرق نييبوروألا
 هبيصت « تايقربلا هلقانتت نأ ةيمهالاو ردقتلا نم هل ًاعوضوم نأ يرخأ

 لانا ىف نوييوروالا نظو.قحتتسيامم رثك ال هب ماتهالا ىتح ةاهو لول

 لمتحلا نم ناو « مهسفنأ ىفدل هوردق ام ةيمهالا نم 4] دنهلا ىف ىمع نأ
 رثأتيف « لمعلا ىلع مهمم دقاعتلاب ءارجأ ىلع لوصحلا ماظن ىغلي نأ

 نع الضفو ٠ كلذ ءارج نم نيموروالا نيعرازملا ئم ثاثم ةراسجلاب

 . دوسأ راظنع مهيلا نورظني اوحبصأ دنهلا لهأ نأب اورعش مهناف اذه

 « لقعلا بارطضا نم تفصو ام ىلع لاثأت ىف نويبوروالا ناك اميبو

 ىعمو «دنالروك > ةرخابلا رهظ ىلع لاتان ىلإ ىتدوع رابخأ مهلصو

 نم رفاسم ةئاميرأ وأ ةثامئثالث

 مهتهلأفءاذه نع لقي ال ددعابيلعو هتاذ تقولا ىف لوصولا كشو ىلع

 تناك « ىريدان » ةرخابلا ناو « دونهلا



 ىصقأ ىلإ روعشلا نيك ارب ترجفناو « ًاجايه مهتدازو رابخألا هذه

 لاثلا ىف اهرضح « ةريبك تاءانجا لات ويبروأ دقعو ٠ اهدودح

 هجو ىلع دونهلا نورفاسلا ناكو ٠ ةلزنمو ًاروهظ مهتايصخش رثك أ
 لوصو روص دقل ىتح « ريرم دقن عضوم « صاخ هجو ىلع انأو « ماع

 كلتل ةيدنه « ةوزغ » ةباثع لاتانلا ىلإ ىردانو دنالووك نيترخابلا

 نم ةئاعاملا ءالؤه ترضحأ ىذلا انأ ىف مثؤابطخ لاقو ٠ دالملا

 ةطخ ليبس ىف ىلوالا ةوطخلا ىه هذه ناو ؛ لاتانلا ىلإ نرفاسلا

 ىرجاهم نم مرع ليسب لاتانلا قارغا ىلإ ىرأ ىنأ الصح ةموسرم
 اهيفنوضقيتارارق نوعمتجلا ردصينأ اذهلع بترتو .رارحالا دونهلا

 ىف هنأو « لاتآنلا ىلإ اولزني نأب « مهلوأ انأو « نيرفاسملل حمسي ال نأب
 ناف « لوزألا نع نيرفاسملا منمت نأ نع ةموكسلا تزجع اذا ام ةلاح
 حصنت نأ ىف قلا اهل نوكي نييبورو الا نم تنوك ىتلا ةنجللا

 لاتان ضرأ طوبه نع نيرفاسملا اومنعو نيناوقلا اوقرخي نأب اهئاضعأل

 هيف تردص ىذلا مويلا سفن ىف لاتان ىلإ ناترخابلا تلصوو . ةوقلاب

 :ةاراوقلا هله

 ذخأف ٠ 1885 ةنس دنهلا ىف لمدلا نؤعاطلا ربظام لوأ ناك

 ىلا طوبملا نع ىنوعنميل اهم نوعرذتي ةعيرذ ةقيقحلا هذه نويبروألا

 كلذ . ةينوثاقلا باعصلا نم ريثكب ةموكملا تبجحوو دقلو.لاتانلا رب

 ماكحلا لويم نا نيحىف . دعب هب لمعدق ْنكيمل ةرجملا ديدحت نوناق نأل



 « بموكسا » رتسم نا اذه ىلع كلدب : نييبروآلا ةنمل عم اهلك تناك

 ملضب ذخأ دق ةم وكحلاءاضعأ نم رهاظ وضع وهو 31: 85ءهوسطو

 فرتعم ةررقم ةدعاق كلانهو . ةنحلا هذهابّدقع ىتلا تاعاّمحالا ىف ريك

 باكر نيب دعم ضرع ةباصأ ثودح ةلاح ىف هنأب روغتلا لكىف اهم

 نأ اينلفضرد: عويوم تع نم هينا ةرخابلا تناك ذأ و6 ةرخأب

 نكي ال رطللا اذه نأ ىلع ٠ مايألا نم ًاددع ىحصلا رجملا تحت قبت

 اهردصي رماوأ ىضتقم ىلعو « طقف ىمص ساسأ ىلع الإ ضرفي نأ
 لامعتسا :تءاسأ لاثاث ةموكح نأ. نع« ريقلا ى علا ظياشلا

 هنا نم مغرلا ىلعف . ةيسايس بابسأل رطخلا اذه تضرف نأب اهتطاس

 تحت اتلظو « ًايمص نيترخابلا ىلع رجح « دعم ضرعب ةباصإ لصحت مل
 نيرشعو ةئالث لاحلا هذه ىلع اتيقب ذإ مزاي م لوطأ ةدم رجحلا اذه
 . ةلماع ةطشن ىنتال نييوروألا ةنل تناكةدملا هذه ءانثأ فو ٠ اموي

 « دنالروك » ةرخابلا باحصأ « هللا دبع اداد » ءاكرشلا لان 006

 « «ىردان» ةرخابلا كلمت تناك ىلا مجعلا جيلخ رخاوب كرش ءالكو و

 للك نيترخابلا باحصأ عم تلمعتسا دقلو . مهتسرطغو مهتنع نم ريثك

 نم نيرفاسملا نم امبيلع نمب ناترخابلا دوعت نأب اوعنتقي كل تابغرملا

 اب اوعدصي ملمث اذإ لمعلا نع لطعلاو ةعطاقلاب اودده مث « اتيئَأ ثيح

 « هللادبع اداد» ءاكرشلا نكلو . مهيلع ضرعام اوضفر وأ عيبلا بلط

 نولاي ال مهمأب اوباجأ دقل ىتح . ةعاجشلا نم مظع بناج ىلع اوناك



 تينا

 ةكرعلارامع نوضوُخي فوس مهمأو «رامدلاهبم لحو بارحلا مهلز اذإ

 ةميرج باكترا ىلع اوربجي نأ نولبقي ال مهنكلو « ةرملا اهتيابن ىّح

 نيعم ال ةلاحىف ءايربألا نيرفاسملا نم ابيلع نب ةرخابلا دوعت نأب ءاعنش

 ىسنأ الو . مهصقنت ال ةينطولانأ اذه مهفقوع اورهظأ دقلو ٠ اهيف مهل

 الحر ناك « نوتول » رثسلا وهو ةسسؤلا مكه اع نأ رك ذأ نأ

 : امادقن ءاجش

 ةناكم وذ ىدنه تقولا كلذ ىف ةيقيرفا ىلا لصي نأ احلا ءاشو
 ىاهمانان » موحرما مع نباو « رازان لالاريه لاله وشنم » نيملأ اوه

 نك 1مل ىنأ اك« ةلص نم هبىل نكي لو . فورعلا ىضاقلا 6 ساديراه

 م هنأ ركذأ نآل ىب ةجاح الو . ةيقيرفا ىنونح ىلإ بهاذ هنأ فرعأ

 ناترخابلا مهب تصغ نيذلا نيرفاسلا راضحا ىف دي نم ىل نكي

 ةيقيرفا ىبونج ناكس نم اوناك مهنم نوريثكلاف ٠ ىردانو الروك

 . لافسنرتلا ىلإ اسأر نيبهاذ مهنم نوريثكلا ناك اك . نيمدقأالا

 ءالؤه ىلإ نيييوروأالا ةنمل اهتلسرأ ةيديدهم تارك ذم تاسرأ دقلو

 تارك ذلا هذه ىف ءاجو ٠ نيترخابلا ةنطابق مهيلع اهأرقف « ًاضيأ

 ةلاحو ريطخ جايه ىف اوناكل اان نونطقي نيذلا نييبوروالا نأ ةحارص

 ريدحتلا اذه نم مغرلا ىلع دونهلا نورفاسملا لواح اذاف « ةعيرم ةيقلخ

 ًافرلا ىلع نونوكيس ةيبوروالا ةنجللا لاجر ناف « ربلا ىلإ اولزني نأ
 . رحبلا ىلإ لاتان ضرأ مهنم هامدق سمت نم لك اوقلي نال نيدعتسم



 اهجرتو ٠ دئالروك ةرخابلا رهظ ىلع نيرفاسمال ةرك ذلا هذه تجرتف

 تناكو . ةيزالجتالا ةغللا فرعي ىدنه لجر ىريدان ةرخابلا باكر

 نأ كلذ ىلإ اوفاضأو « ةدوعلا نيترخابلا باكر ضفر نأ ةجيتنلا

 لاتان ناطق نم مهضعب نأو « لافسنرتلا ىلإ نيبهاذ اوناك م هنم نب ريثكلا

 اذإو « ربلا ىلإ لزتي نأ ىف قلطلا قحلا مهنم لكل نأو ءاهم نيميقلا

 ىلإ لوزتلا ىلع اوممص دق «نيبوروألا ةنمل تاديدهم نم مغرلا ىلع مهناف

 :قوتحلا هذه اتوناق اومرح يهنأ مأ«كلذ ىف قحلا ممل ناكنإ اوفرعيل ربلا

 لاخلا هذه لشم ىلع رصلا دودح رخآ لاثا ةموكح تغلب دقلو

 ريغ رظحلا اذه لثم رارمتسإب ممست نأ نك دح ىأ ىلاف . ةذاشلا

 ءاكرشلا نيلي نأ ريغ نم « اموي نورشعو ةثالث ىغم دق ناك ؟ ىنوناقلا

 . مهتعاجش مزهم وأ نورفاسلا صكني نأ ريغ نمو 4 هللا دبع اداد »

 القت نأ نيترخابلل حسو موب نيرشعو ةثالث دعب ىحصلا رجحلا مفدو

 نأ ءانثألا هذه ىف عاطتسا دق « بموكسا ه رتسم ناكو . افرلا ىلإ

 ىدحا ىف لاقف . ةيبوروألا ةنجللا ءاضعأ ةرئاث ىرم ًائيش 'ىدهم

 داصمنالا نم اوربظأ دق نايرود ىف نيببوروألا نا » - تاماتحالا

 ؛ معاطتسم ىفام ىصقأ متلعف دقت و ْ

 معطتسا « امون نيرشعو ًاثالث دونهلا ىلع رجف « ةموكتحلا
 0 تن ل

 ١٠م
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 هنأ ك « ةيروطاربمالا ةموكح ىف هرثأ هل نوكيس اذه نأ ىف كش الو

 اذاف . ًادبعم الهس لاثانلا ةموكح هيف ريست فوس ىذلا قيرطلا لعج

 محلاصع 3 ريع 4 ربلا ىلإ لوزنلا نع ادحاو ايدنه كلذ دعب معتم

 ٠ فقوم جرحأ ىف اهومتفقوأو « ريسع عضوم ىف ةموكتحلا معضوو

 ىلإ لوزنلا نم ًادحاو ًايدنه اومنعت نأ منكم ال فوس اذهم ىتحو

 مقتنت وأ مهيلع بضغن نأ انل قحي نمم ًاميمج نورفاسملا سيلف - لانا

 نم مهمل نكي مل ىابمو: نم اورفاس الو . لافطأو ءاسأ مهنيو - مهم

 اوقيعت ال نأو اوقرفتت نأ ' ةصلاخلا ىتحيصنف . مكروعش ةقيقحب لع

 ةموكح نأ كل دك وأ ىلاو . نيترخابلا ةرداغم نع سانلا ءالؤه

 انبب عيطتست ىتلا ةيفاكلا ةوقلا ىعيرشتلا سلجملا نم لانت فوس لانان
 رتسم لاق ال صيخلت ريغ اذه سيلو 6 دالبلا هذه ىلإ ةرجهلا ديقت نأ

 عسأو ذوفت اذ ناك هنكلو «هوعماس ضعتما دقلو . ©« بموكسا »

 ناترخابلا تلخدو هحصنل ًامارتحا اوقرفتف « لاتان ىف نييبوروألا ىلع

 . افرلا ىلع امهسارم اتقلأو ءانيلا ىلا

 رداغأ ال نأب اهيف ىل حصني بموكسا رتسملا ,.درم ةعقر قتلصو

 ىلإ لسرب ىتح « ءاسملا ىلا رظنتنأ نأو « نيرفاسلا ةيقي عم ةرخابلا
 نأ كلذ ىلا فاضأو « تيبلا ىلا ىعم بهذيل ءانيلا سيلو بقارم'

 ةءاثع اذه نكي لو . ءاشت تقو ىأ ىف وبلا ىلا لزنت نأ ىف ةرح ىترسأ

 ىل حمسيال يل ناطبقلل ةحيصنلا باب نم ناك لب «نوناقلا ىضتقمب رمأ
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 ناطبقلاىدل نكي ملو:ىنروتعي ىذلا رطخلا ىنفرعيلو؛ةرخابلا نم لوزنلاب
 تممص ىنكلو « ةنيفسلا ةرداغم نم ةوقلاب نمنع هلعجي ام ةطلسلا نم
 ىلكومو ميدقلا قيدص تيب ىلإ قرسأ تلسرأف ٠ هناحرتقم لبقأن أ ىلع

 لزت الو . كلانه مييقالأ فوس ىأب مهتربخأو « ىجوتسر ىسراي »

 هللا دبع اداد راشتسم « نوتول » رتسم رضح ةرخابلا نم نورفاسلا

 رمأب هتريخأف ؟ ةنيفسلا رداغأ ل اذامل ىلأسو « ىتلباقمل ىصخشلا قيدصو

 ىلا قاقب ةركف تقي هنأبىل لاقف . بموكسا رتسم باطخ نم ناك ام
 « اقئاخ نك أ ل اذا ىنأو» ميصخوأ صل لوو ةنردلا "كدا ناودانلا

 : ءىش ىأ لصح دق نكي ملول اك ةنيدملا ىلإ ريسنف هقفارأ نأ عيطتسأ

 ةقايللا ةاعارم نع ناكل ب ىتيحان نم فوخ نع نكي مل رمألا نأب هتبحأف
 1 مستباف . بموكسا رسم حراقم لبقأ وأ ضفرأ نأ ىف بدألاو.

 ىأو ؟ هحرتقمب مهن ىتح بموكسا رتسم كللعف اذام »  لاقو نوتول

 ؛كبةمحرو كيلع ةقفش حرقا ام حرتقا امنا هنأ نظن نأ ىلع كلمحي بيس

 لصحام قئاقد كنم رثك ١ فرعأ ىنا ؟ رخآ اضرغ هيلع ثعابلا سيلو

 . 6« ثعقو ىلا ثداوحلا ىف بموكسا رتسم.رثأ نم ناك امو ةنيدلاب'

 ةءاعاب ثيدحلا هيلع تعطق ىنكلو

 نأ ضرفن نأ اننكمي » : هلوقب كلذ ىلع بقع نوتول رتسم نأ ريغ
 كنكلو « ثعاوبلا ىمسأب ًاعوفدم كيلا ةعقر بتك دق بموكسا رتبسم

 تنك اذا ؛ كيلا حصنأ اذلو . كسفن تنهأ هحرتقم ىلع تققاو اذا
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 هتيلؤسمو « انلاحر نم ناطبقلاف . نآلا ىنقفارت نأ « دادعتسا ىلع

 قاو . « هللا دبع اداد » مامأ الإ لوؤسم ريغ وهو . انتيلوؤسم

 اذه ىف اوربظأ مهنأل « رمآلا اذه ءازاةف نوركش فوصام ىرغأل
 سيلو . نذا بهذن انعد » -هتبحأف «  . اهلاثم ردني ةعاحش عارصلا

 . ىسأر ىلع ىتمامع مضأ نأ ىلعام لكو . اهب موقأ تاديهمت ىدنع
 . نذأف ناطبقلا انذأتساو . 4؟ ةرخابلا رداغن مث الوأ ناطبقلا ريخنلف

 دق تنكو . ناب رود ىف ةرهشلا عساو اميدق ايماحم نوتول قس ناك

 هريشتسأ نأ قداع نم ناكو . ةقادصلا ىرع اننيب تقثوتو هتفرع

 ةنهملاب ىنم مدقأ هرابتعاب ىنع هلكوأ وأ ةيوعص اهيف سن آ ىتلا اياضقلا ىف
 - لضعلا لوتفم ةينبلا ىوق ًاعاجش الحر ناكو ٠ ةبرجت عسوأو ًادهع

 ةعاسلا تفاوو . نابرود ىف ىسيئرلا عراشلا قرتخم ناكف انقيرط امأ
 اهوسكي ءامسلا تناكو.ريسملا ىف انأدب ام دنع؛ءاسملا نم ةسماخلا فصتنم
 . ىرت نكت ملف بيغلا وحن تردعتا دق سمشلا تناكو فيفخ ميغ

 ىسراب » تيب ىلأ لصي ىتح اهتمرب ةعاس يضعي نأ هيمدق ىلع ىثامللو
 ًاددع رثك أ اوسيل ًافرملا ةفصرأ ىلع نوفقاولا سانلا ناكو ٠ «ىجعوتسر
 الو . ةيبصلا ضعب انحل ةرخابلا نم انلزن نأ درجمب انكلو . داتعلا نم

 ناعرسف ؛'نيعم عباط تاذ ةمامع سبلي ىذلا ديحولا ىدنهلا تنك
 ! ىدناغ انه ! ىدناغ وهاه » نوحيصي ةيبصلا أديو © تفرعام

 ىقإي مهّشمب أدبو . ىوحن اولبقأو « ! ىدناثب اوطيحأ ! ىدئاغ اومطح



 ل

 ةعاج تذخأو ؛ مهنم نسأ نويبروأ ليلق دعب مهكر اشو . ةراجملا ىلع

 ارطخ كانه نأ نوتول رتسم ركفو . ًاجردت دادزت نينوتفلا ءاغوفلا

 ٍمحو ٠ اناقتل دي ةيرع ىدانف « مادقألا ىلع ريسن انيضم اذإ انب اقدح

 لقتسا فلأ نجبتسأ تنك ىنأل دي ةبرع تبكر دق نك أ مل ةعاسلا

 مدختسأ نأ ىجاو نأب ترعش ىنكلو ٠ مدآ ىنبنم دحاو اهرحي ةيرع

 «تالاح تس وأ سمخ ىتايح ىف تملاء دقلو ٠ ةرم لوأل ديلا ةبرع

 هل هللا ديرب ىذلا صخشلا نا اهنم ثنبتسا « بيراجت لقق تعش ناو

 توجت ىننأن م مغزلا لويد ابنى الو يذلا هيي ل حا
 ىسفن دنع نم نكت مل تاج نأ ف تككَس ام ىتاف « ًاضيأ ةرلا هذه

 -ةئاتلالك «  ولوزلا » نم لحجر ةبرعلا رجي ىذلا ناكو ٠ ىترابمب الو

 هتبرع لقتسأ نأب ىل ممم اذإ هنأب نويبوروألا لاجرلاو نايبصلا هددبق

 ةلك ©« ىلوزلا » اذه نم انعمسو . هتبرع ميطحتو ح ربلا برضلا هباقعف

 نأ ىلع لمحأ م ىنأل هلا تدمخ انع ًاديعب بهذو « ال » ىأ « اخ »

 . مدآ ءانبأ نم درف اهرجي ةيرع بكرأ نأب ىسفن لجخأ

 .اندصق ثيحملإ مادقألاىلع ًايشم ىضعت نأ رفم نمانمامأ حبصي م

 ٠ ددعلا ىف ءاغوغلا دادزي ىتح ةوطخ لقتنن نكن لو . ءاغونلا انعبتو

 نيرهاظتملا ددع ضبط ىح ب 77684- 6 تثسو )) عراش انلصوامو

 " ىنيبو هنيب قرفو نوتول رتسم نمباصعألا ىوق لجر مدقتو . ًاعيرم

 ىتنوئيسي ءاغوفلا أدبو ٠ ىنم وندلا هيف عيطتسي ال فقوم ىف حبصأف



 ةيصع ١ ع

 ىلإ ىتماعب اومرو . مهمديأ هيلا لصت ام لكو لب  ةراجحلا ىلع نوقليو

 ىهجو ىلع ىنعفصو حايصلا ريثك نيدب صخش ىنممدقت مث . ضرألا

 ىلع ًايشغم ضرألا ىلع طقسأ نأ كلشو ىلع تنكو . همدقب ىناكرو
 + ةهرت نفنتأ نأ تمطتنتاو + ىم بيرق لزنم دئادحم ككسمأ اسيغ

 تقولا كلذ فو ٠ قيرط ىف ريسأ تأد. ءامغالا ةبون ىنع تبهذ الو

 ىح ىلا ًاديج رك ذأ ىلا ىلع . ًايح لزنملا لصأ نأ ىف لمأ لك ت دقف '

 . ىتنوذؤي نيذلا وح ةظيفح ةيأب ىلق ىف رعشأ ل ةلاخلا كلت ىف
 رسم تناك « قيرط ىف ًاحرتم ايدام ءطبب ريسأ تنك اني

 . ىرخألا ةيحانلا ىت ةلمقم نابرودسيلوب بقارم ةجوز « ردتسكلا »

 ىلمف . مادقاو ةعاجش ابيف ةديس اهمأ قكلاو « ةقيثو ةفرعم اننيب تناكو

 اهناف « بيغملل سمشلا تردحتا دقو ةمئاغ ثناك ءابسلا نأ نم مغرلا

 نا نييبوروالا ةداع نمو ٠ ىناج ىلا تشمو اهم ىنيقتل اهتيسعت ترشن

 لجر وهو ؛ سيلوبلا بقارم ةحوز صخألا ىلعو ؛ ةديس اوتيبمال

 فيكف ؛ مهيدل بوبحم ةفرعملا قح سانلا دنع فورعم نسلا ىف مدقتم

 كلذل ٠ ىوحت اوبوص مهاذا ىذؤت نأنم دبال ناكو ؟ اهئاذبا ىف نوركفي
 ناكو.٠ لاب تاذ ريغ تناك ابتصص دمب ىنتقمل ىتلا راضلا نأب رعشأ

 هلاجر ضعب لسرأف ىنجابت ءاغوغلا نأب فرع دق سيلوبلا بقارم

 ٠٠ انقيرط ىف سيلوبلا زكرم ناكو . سيلوبلا لاجر ىب طاحأو . ىتياجل
 لضرعو : انمودقرظتني افقاوزاك سيلوملا بقارم نا تدجو اناصو اماف



 ب ؤمو

 نم ىل دبال » . الئاق هنركشو تضفرف سالوبلا زكر ع ىمتحأ نأ ىلع

 ةسادقب ىناميا نايرود لهأ ثبعب نمؤل ىناو .دصقأ ثيح ىلا لصأ نأ
 ىناو . ىتباجل سيلوبلا لاجر كلاسراو كماّها ىلع كل ًاركشف . ىتيضق
 زفتى :نعلارلا وبرك تعا ارت ندشكلا ونس ركشأل

 . قتمالس

 دق ليللا ناكو . رخآ ثداح ريغ نم « ىجبوتسر » تيب تلصوو
 نحتع الروك ةرخابلا يبطتةخأو ٠ تلصو امدنع هلودس ىخرب د

 ًامدك نكلو . حارملا نم ًاريثك ىف دجي لف .كلانه ناكهنأل ىحورج

 . ميرتسال كرتا ل اذه نع الضف ىنأ ريغ . ملألا دشأ ىنلؤي ناكر يبك

 . « ثيش ىحموتسر » لزتم مامأ اورهمجت نييبوروالا نم افالآ ناف

 اواسرأو « « تاوتفلا » نم ددع مرهم ىف مهكراش مالظلا مخ الو

 اوقرحأ مهيلا ىنماسي مل اذا هنأب اهيف نولوقي ةلكث يش ىجوتسر ىلإ
 نبذلا نم ًايدنه ناك ث يش ىحوتسر نأ ىلع . مهعم انأو هيف نمب لذنلا
 طاتخا ةلاحلاب سيلوبلا بقارم ردنسكلا رئسم ملعالو ٠ مانق نيلئال

 . اهيلع فقوو ةصنمرضحتتساو . ىرسلا سيلوبلا نم ددع هممو ءاغونلاب

 نأ عاطتسا ةعدملا هاهو ؛ مهيف ملكتي فوس هنأب ءاغوغلا عدخ مث

 ىلا لخديو همحتقي نأ دحأ عيطتسيال ىتح ىموتسر لزم باب لتحي
 نك امألا ىف ىرسلا سيلوبلا نم الاجر فقوأ دق ناكو « تيبلا

 رجات ىز ىف ئختسي نأ هعابتأ دحأ رمأ لصو نأ درجعو . ةيرورضلا



 ,ىنلباقي نأ ع يطتسي ىتح « هبجو غبصيو ةيدنه سبالم سلي نأب ىدنه
 :هفويضو كبحاص دقنتنأ ديرت تنك اذا » :ةيثآلا ةلاسرلا ىلا لمحي نأو
 لياتسن وك ىز ىف ختست نأب كحصنأ ىناف « ًايصخش كترساو ؛ هلامو

 اذه ىلجر عم سدن: مث ىلللا ىجموتسر تيب باب نم جرو ىدنه

 ةيرع نا . سيلوبلا زكرم ىلا للستتو لزنلا لوح دشاحلا محلا ىف
 ميطتسأ ىتلا ةديحولا ةقيرطلا ىه هذهو . عراشلا فطعنم ىف كرظننت

 نأ ىلع رذعتيل هنا ىتح جايه ىف ءاغونلا نا . كريغ دقنأو كذقتأ نأ اهم

 نأ ىشخأ ىناف « نروشم عابتا ىف ًاددرتم تنك اذاف ٠ مهنا وهأ مح

 ردقا نأ عيطتسأ ال كلانهو ٠ ةساسأ نم ىقعوتسوي تف ءاقوغلا مداهم

 هقلو ١6 ددم فوض لاومالا خم كو قهزت فوس حاورالا 0

 "لزم توداقوب نياك نا نت فعالا ةعوجا عشق ولا كك ردأ

 هاد فو هوانا ىف ىسلؤبلا هك رهط اينلاوان | كلاوو تع وكمو

 اهيعدتسي تاينغأ مهينغيو ءافوثلا نجامي ردنسكلا رتسم ناكت قولا

 زكرم تغلب ىتنأ ملعادلف  رخآآ انيح مهيف ملكتتيو « انيح فقولا
 ::لاشو ادع ةئتاخ تلقا ءنسلوتلا

 < نام حب
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 ؟ « هد اواعفت نأ نودبرت اذام » -

 .» هقرحت 6 ٠



 ٍ؟ « ؟ل ثدحأ و

 نم ليس لاتانلا قرغي نأ ديربو دنحلا ىف انهوجو دوس دقل »

 « ءارجالا
 ؟ « جرخم رخي م هنا ول نوامعت فوس اذامو 2

 ٍ . « لزنلا قرح نذا 13

 ٠ مهريغ ءاسنو لاجر كلانهو . ًاضيأ انه هدالوأو هجوز نا »

 ؟ « الافطأو ءاسن اوقرحت نأ نم نولحمتت الفأ

 ردا سخيف ا فذ قنا ديرال اننا .كيلع مقت كلذ ةيلؤسم نا »

 ٠ « ىدناغ انماست نأ كيلا بلطن اذاو

 ةيوداغا لأب اغونلا نضاردؤدعا قل نينلؤلا ؟كقارق مستبأ انهو

 أوحاصف . رخآ نمأم ىلإ تلصوو مبطسو ىف ثررمو ىجموتسر لزم

 ميباجأف « ! بذك اذه ! بذك اذه » ٠ امم

 نأ وجرأف « زوجملا كيلو بقارم نوقدصت ال مثك اذا »

 ديعتي نأ ىلع . دارفأ ةعبرأ وأ ةثالث نم ةنوكم كتيب نم ةنحل اوختنت

 لزتلا ىف ئدناغ ةنجللا هذه دج مل اذاف « لزنلا اومحتقي ال نأ نوقابلا

 نأ .نوديزت الو 6 مولا نوحاتبم منا : مكتلزانم ىلا مالسي متدع

 لياحت اذحل ٠ سيلوبلاب ال « كب ةقثلا فعضي امم اذهو ٠ سيلوبلا اوعيطت

 . ةقفصلا مثرسفن حطسو نم كتتسيرف جرخأف « كنيلع سيلوبلا
 ذلا سيلوبلا نا ٠ اذه ىلع سيلوبلا نومولت ال كن ىف كش الو



 ب 98غ

 . هبجاوب ماق دق ماظنلا ىلع ظفاحيل هومتمقأ

 مهنم لتسا ىتح ةوقو ةقابلب ءاغونلا سيلوبلا بقارم بطاخ دقلو
 ًاصحف ىجوتسر تيب تصحفو . ةنهل تنيعو . دارأ ىذلا دعولا

 مهنم بسك هنأو قدانع سيلوبلا بقارم نأب ءاغوتلا اووخأو ؛ اقيقد

 نم اوفرصناو مثدبع اوذفن مينكلو . ءاغوغلا ضعتما انهو . ةقفصلا

 رباني نم ١ موي ىف ثداحلا اذه ع وقو ناكو . ًامبع اوبكترب نأ ريغ

 ٠ ااكال ةنس

 ىنلباق « نيترخابلا نع ىحصلا .رجحلا هيفمفر ىذلا مويلا ةحيبص ىف
 ءيش لك نع ىنلأسو . ةنيفسلا ربظ ىلع نابرود فحص ىدحا بئاكم

 هل مقأ نأو ىلا تيجو ىتلا مهلا نم لصنتأ نأ ىلع لهسلا نم ناكو

 ةنأ ىف طروتأ مل ىنأ بابساب هل تدثأ دقلو . هاضرأ ام كلذ ىلع ليلدلا

 تيناوث اذا ىناو . ىلع بجاو هنأ دقتعأ ام الا لعفأ مل ىناو « ةالاغم

 رهظو . الجر ىمسأ نأب ًاربدج نوكأ ال ىناف « تربظأ ام ربظأنأ نع

 ىهنلا ووذ فرتعا دقلو . ىلاتلا مويلا ىف دئارهلا تاحفص ىلع هلك اذه

 وحن اهفطاوعو اهلويم نع فحصلا تربعو ٠ مهئط نييببوروألا نم

 ققوم نع تمفاد اذه بناحي اهنكلو « لاتان ىف ميفقومو نييبوروألا

 دونهلا بستك او « ًاعويذ ىتيص دادزا نأ كلذ ءارو نم ناكو . لمعو

 اوسيل « نيمذعم ءارقف مهمأ ولو « دونحلا نأ رهظ دقل ىتح « ًامارتحا



 - ؤة6ه ا

 ىلع اوظفاحييل اودهاجي نأل داددعتسا ىلع دونملا راجتلا نأو « ءانبج

 نرم مهب لزأي فوسال ريدقت ريغ نم « مهطو لجأ نمو مهمارتحا
 « مالآلا ىماقت قوس تناك ةيدنهلا ةيلاجلا نأ نم مغرلا ىلعو . رئاسخ

 ناف « « هللا دبع اداد » تيبب تلزن ىتلا ةحدافلا رئاسكلا نم مغرلا ىلعو

 نحتمت نأ تعاطتسا ةيدنحلا ةيلاجلا ناف . ةديفم تناك الامجا ةحيتنلا

 هذه نم تدفتسا دق ًايصخش انأو .اهسفنب اهتقث تداز كلذبو « اهموق
 ناك هللا نأب ترعشو الإ مويلا كلذ ىف تركف ام ىنأ ىتح « ةبرحتللا

 ثداوحل ناك دلو . ذيفنتلا عضوم « اهأرجايتسلا » عضأ نآل نثيرع

 تارمعتسلا ريزو نيلربماشت رتسم ناف « ارتلجنا ىف ددرت ىدص هذه لاتان

 لدعلا د اي نأو ىتوذ ١ نيذلا 3 امن نأ اهأسي لاتان ةموكح ىلا قربأ

 . ىتلأسم ىف هارحم

 هيلا ىناعدتساف لاتان ةموكح ىف ًايمومع ًايعدم بموكسا رتسم ناكو

 «ءاذيالا نم ىنلان امل هفسأ ربظأو . نيلريمشت رتسم ةيقرب ىلع ىنعلطأو
 فاضأو .تناكامم دشأ نكمل ىتدراطم جئاتن نأ نم هرورس ىذبأ ©

 ىذؤي وأ ىذؤت نأ ىدصق نم نكي مل هنأب كل دك ٌوَأ ىلا »  كلذولا
 « ىذألا كلاني نأ نم تفخ ىنألو . كتيلاج دارفأ ون نسف أ

 بحت لف . ءاسمالا ةنيفسلا ردات ال نأب ًاحصان ىتعقر كليلا ثلسرأ

 كنأ ىف مول ىأ كيلا هجوأ نأ يدصق نم سيلو ٠ ىحارتقاذخأت نأ

 .ااوس از انيك لجشنأ كفك امو ةوولوا ناس هيت تدخلا



 هبغربو « اهريفاذح نيلرماشت رتسم تابلط لكل بقت لائان ةموكحو

 ىأ ىلع لدتست نأ كنكمي لبف . ماهمالا فقوم كوجايم فقي نأ ىف

 « مهنم نينثا وأ اصخش نيعا نأ ىناكما ىف ناك اعر هنأب هتبحأف

 تامواعملا لكن اف . ًادحأ وكس ال نأ ىلع ًاعطاق ايمن ثتممص ىنكلو

 نأ ريثكل هناو « مهئامعزو مهئاسؤر نم اهوقلت امنا ىجابم اهاقلت ىتلا

 ىلع وأ باوص ىلع اوناك اذا ايذ اونكحي نأ ءاغوغ نم ناسنالا بلطي

 اوجاتبم نأ ىعيبطلا نف « ًاحيحص ىنع اومعسام لكن اك اذاف . أمخ

ةءاتسلا ريهاتجا ناو .٠ بضغلا نم ةروث ىف أطخلا نم ًاقبش اوكري نأو
 

 ىل ناك اذاو ٠ ةيفيكلا هذهم ةلادعلا ذفنت نأ تلواحام ًاريثك ةيخاصلا

 لقت دق رثور نوكي امبرو ٠ نييبوروالا ةنمل مولأ امنا يناف ًادحا مولأ نأ

 ؛لاتان ىلا ىودقب اوماع امل نييبوروالا ءامعز نكلو . ةهوشم ًارامخأ

 مهرواسىتلا كوكشلا ىف ىنلأست نأ ةنجللا ىلعو مهيلع بجاولا نم ناك

 ١ . دنهلا ىف ىلامعأ ءارج نم

 ىأو « عبفلا قح لوقتام مهفأ ىنا» : الئاق بموكسا رتسم ياا

 كنا كنم عمجأ نآل ادمتسم نك أمل ىلا ٠ اهردقأو كلاوقأ مرتحال

 ةيأب رعشال تنكام ىناو . كوجاهو كوذآ نبذلا كاحم نأ ديرتال

 .كميمصت تيدبأ كنأ امب نكلو ٠ ميتكاحم بلطت نأ نم ةضاضغ

 مل كنأب كل لوقأ نأ ىف ددرتأال ىناف « مهكاحمت نأ ديرتال كنأ ىلع



 -ج ؤمأ/ل

 ةجارصب كل لوقأ لب ؛ ريغال عوضولا ىف بئاصلا ىأرلا ىلا لصت

 ىديت ام ءامل تمدق امم ربك أ تامدخ كنتيلال مدقت ىوس اذهم كناب

 تقولا ىف حرصأ نأ ىلع بحي كلذكو ٠ سفنلا طبض ىلع ةردقلا نم
 نأ نم لاتان ةموكح ذقتيس كوذ ا نذلا مكاخحت نأ كضفر نا هاذ

 رطضت نذاف ؛مبكاحت نأ ثدرأ واو . روصتتام إوسأ نم ًاققوم فقت

 نييبوروالا نأ كيلع قيال نكلو ؛ مههلع ضبقلا ىلا ةموكملا

 دقنلا نم ةفصاع مايق ىف ًاببس نوكي فوسو لمعلا أذهل نوجاتهي فوس
 تممص دق تنك اذا كنكلو .اههجاوت نأ ةموكح ةنال نكمي ال ربل

 . كلذ ديفت ةرك ذم ىل بتكت نأ نذا كيلعف « مبك احتال نأ ىلع ًايئاهن

 نيلربماشت رتسم ىلا لسرأ ناب ىتموكح نع مفادأ نأ عيطتسأ ال ىنا ىلع

 كرك ذم نم ًاصخلم هل قرنأ فوس ىناف . اذه كئيدح نع ًاصخلم

 ةرك ذلا هذه ىل بتكت نأ كنم بلطأ ال ىنأ ىلع ٠ اهبتكت فوس ىتتلا

 اكان: نور ندع يار دعو« كءافنشا نفعت نأ ققوالاف ءانآلا

 بتك اذءنآلا ىرتام ىلع ًاممصم لازتال هذه كتراشتسا دعب كنا تيأر

 تحم ضفرت كنأب ءالجب كتركذم ىف نيبت نأ بجي نكلو . هلا
 طقف ةلاحلا هذه ىنف . كوجاه نذلا مكامن نأ ةيصخشلا كتيلوؤسم

 ظ ٠ « بتكت امب عفتنا نأ عيطتسأ

 ىنبطاختل ىلا تاسرأ كنأ ىف ةركف ةيأ ىدنع نكي » . هل تلقف



 -ج ا١هةهبإ ح

 نأ ديرأ الو « عوضوملا اذه ىف ناسنا ىأ رشتسأ لو ٠ نأشلا اذه قب

 ريسأو ةرخابلا ح رابأ نأ ىلع تممص ال ىناف . نآلا صخش ىأ ريشتسأ

 ضعتمأ وأ نزحأ ال نأ ىلع ىسفن تأيه دق تنك« نورا داعي عب

 نع جراخ رمأ ىنوذ ١ نيذلا ةكاحم نأ نذا ريتعاف . ىذأ ىنلان اذا

 « . ىسفن ق ةتباث ةينيد ةديقع. اذه نا ٠ اا

 هل تدتكو ءاضيب ةقرو ربل تالكلا هديا يكل دعلو

 . هيلا ابتماسو دار أ ام
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 ريوبلا برد

 ةيقيرفا بونج ىف دونحلا هحاو 18845 ةنس ىف ريوبلا برح تماق امل

 نوموقي ىذلا لمعلا بناجلا ف لؤاستلا نع تأشن ةلكشم لب «ةقّيقد ةلاح

 هبرحلا ىف مهنم روكذلا لكك بتشا دقف نوبروبلا امأ ٠ برحلا ءازا هب

 راحتتلاو مهلوقح نوعاؤلاو مهتاكم نوماحلا كرتف ٠ حالسلا اوامحو

 برملا ىف مهلاجر كرتشي لف زياجتالا امأ - مهفئاظو مدخلاو مثرجاتم

 لاجر ريغ نم ًاريبك ًاددع نأ ريغ . ربوبلا لاجر اهم كرتشا ىتلا ةبسنلاب

 ضوخل نيعوطتم اومدقت ايشيردورو لاتانلاو باكلا ةرمعتسم فبرملا

 راجتلاو ةناكملا ىوذ نيماحلا نم ريثك كلذ ىف مهعبتو . برملا رامغ

 .لإ ةبجولا مهلا ىدحا تناكو ٠ ةنسحلا ةعمسلاو لاومألا ىوذ

 ءبع مهماو لاومألا اوزتبيل الإ ةيقيرفا بونج اوطبهم ل مهنأ دونهلا

 ىتلا ناديدلاب اوهش لب . مهفاتك أ ىلع زياجنالا اهلمحت ةتيم ةيكو ليفت

 حلاصم نم نونعيال مهماو «بابللا هنم لك أتل بشكلا فوح ىف شيعت

 ةيحضت ةياب نوموقيال مهنا لب .مهبويج ريمعتالا ءىشب ةيقيرفأ بونج

 هذه ىو :اهتامرح تكبتناو مهلزانم تجوه وأ دالبلا تيزغ ولو ىتح



 كلذ واتي لب « مهسفنأ نع عافدلا ىلع ةرصاق زيلجتالا ةمهم حبصتال ةلالا

 ؛ تارابتعالا هذهىف ركفن انأدي دقلو . دونملا ةيامحىلا نورطْضي مهنأ

 مهلا هذه نأ اهيف نهرب نأ اننكمب ةحناس ةصرف هذه نأباعيمجان رعشو

 : ةيتآلا جئاتنلاب رمألا ىف ريكفتلا نم انيبتنا نكلو « اهلساسأأل

 اذاو . ريوبلا لعفي امردقب اننودبطضيو انب نودمتسي زيلجتالا نأ »

 لاتاتلا ىف انلاح ناف « لافسنرتلا ىف بعاتمو باعص ىلا ضرعتن انك

 «قرفلاو.ةوسقو ةبوعص؛باكلا ةرمعتسم وأ «كلت ىف اهنم لقأب سيل
 الضفو ٠ ةفصلا لوانتي الو « ةخردلا لوانتي هناف « قرف كلانه ناكنا ٠

 نا فرعن اننا اعو . ءاقرالا نم ةيلاج نم رثك أب انسل انناف اذه نع

 قف اذابة ربع وزع اذان نات اننا «ةريعام هنأ قويا"
 نأ نوكتي نأ دحأل نكمال اذه لك قوفو ؟ اهرامدب لحعت برح

 « نومقتني فوس مبمأ ىف كاشالف اورصتتا اذاو ءنومزبم فوس روبلا

 تنكو . ةرارحت ةيرظنلا هذه ديؤت ةيوق ةعامش دونحلا نيب نم ناكو

 تضفرف عنتقا | كلذ عم نكلو . ىفاكلا نزولا اهنزأو ًاديج اهمهفأ

 : ىتآلاك ىنأر ةيلاجلل تبثأو اهب دخلا

 . ايناطيرب اياعر نم انثأ ىلع فقوتي ةيقيرفا بونج ىف اندوجو نا >

 اذه ققحنل فورظلا نم ريثكىف ناونملا اذه تحت لمن انينو امو
 عود ىفانيقلأو « ةيناطيربلا انتيوعرب امئاد رخفن انكو ٠ [يلمع رمألا.-

 رعشن نأ طابتغالا ىعاود نم نأب « انسفنا انعنقأ اك « ةموكسملا لاجر



 اهب عتمتن اعأ اهب عتمتن ىتلا تازايتمالا نم اليلق ناو . ةرخفلا هنهب

 ان رابتعاب 0 ىنأ نإ هناو . نويناطيرب اننا ناوتع تحت

 زيلجتالا هجاوي مهادلا رطخلاىلادومجب رظنن ىديألا فوتكم فقتنا « ةمأ

 «ىارجالا ىلسلا فقوملا اذهو .انتلماسسنوثيسي مهنأل ؛ مهعم انهجاويو
 انتءاج ىتلا ةصرفلا هذه انثئاف اذاف ٠ انبعاتم فعاضي نأ هنأش نم

 ةحيمصريغ اهنا نح دقتمت تلا مهتلا داسف ىلع اهقيرط نم نهوبنل «اضرع
 هديبو ماهماللهسفن مدقي نمنقوم كلذب فقن امنا انناف امل ساسأ الو

 رظنلا ىفو انتءاساىف زيلخم الا نعمأ اذا اذه دعب بحجع الو.تابثالا ةقيثو

 نوكتن . كشال اننا . نولعفي امم رثك أ ناهتمالاو راقتحالا رظن انيلا
 ىدإ ةدسافو احل ساسأ الانيلا هجوت ىتلا مهلا نأب انلوق امأ ٠ نيئطخم

 عدم اننا الا ىنعم نم هل سيلف ؛ دحأو ناهرب اهيلع مقي مل اهناو مقاولا

 ديبع اننا نع ديزنال ةيروطاربسالا ىف اننأب لوقلا ف نوكي دق . انسفنأ

 'نيلماعانللظو « انركرم نسحننأ ىلع نآلاىتح انلمع اننا ريغ « ةوقءاقز#

 انئامعز ةسايس هذه تناك دقلو . ةيروطاربمالا نضح ىف نحو اذهل

 لانن نأ ىف ةيقيقح ةبغر انيغر اذا امأ . انتسايس ىه اك« امتاد دنملا ىف

 ىف ءاضعأك انتهافر ديزو انلاوحأ نيسحتب عتمتت زاد اكورع

 زيلجتالا دعاسن نأب اهزهتت ةيبهذلا ةصرفلا انمامأىهابخ « ةيروطاربمالا

 ةينجح هنأ نم مغرلا ىلعو ٠ اهيلا اندب لمت ىلا لاما لكلا

 ا م
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 ناجم ناف « ريوبلا ديؤي لدعلا نأ ةقيقحب داقتعالا ىلا نعذن نأ انيلع

 هتلود ةيوعرب عتمتي درف لك ق ح نم سيل هنأ ىف ركفن نأ بحي اذه

 نكسمال تاطلسلا نا . تالاحلا لكىف هيأرب ذخألا اهيلع ضرفي نا
 ةعاطلاب نونيدي ايأعرلا نأ مادام نكللو « باوص ىلع امتاد نوكست نأ

 اونواعي نأب مهلع ىغقي ماع هجو ىلع مهجاو ناف ؛ مهتاموكسمل

 . « اهرظن ةهجول اونعذي ناو ؛ مهسفنأب ةموكسحلا
 لمع نا ةيعرلا نم ةفئاط تأر اذا هنا ىرأ ىناف هلك اذهنع ًالضفو»

 اومدقتي نأ لبق « 0 بحي كلانبف « نيدلا بادآو قفتيال اهتوكح

 ةوتطخ نع عالقالاب مك1لالاجر عانقا اوثواحي ناءاهتدناعم وأ اهتدعاسع

 زعشن ال اننا ديب ءاذهك لمعب مقن ملاننا ىلع.رطخلل مهنايح تضرعت ولو

 لوقينأ انم دحأل نسيلو ؛ نآلا ةمئاقلا لالا ىف ىسفنلا حرحلا اذه لثع

 بسلا اذه لثا برحلا هذه ىف كارتشالا نع داعتبالا ىف بغرت اعنا اننا

 ال نا « ةيروطاريمالا ىف ءاضعأ انرابتعاب ىعيبطلا انمجاوف . ىعابجالا

 « المف برحلا تدشن نأ دعب « اهتاردقتو برحلا تالاّحا ىف شقانن

 فهنا ًاريخأ انضرف اذاو.اندبج سعود دعاسنو اهيف كريشن نأ لب

 انتلا- نوكست نآلا لاّ>الا دودج ىفروبلا راصتناو_ريوبلاراصتنا ةلاح

 «ىدقأ اني ولدت :فوس وألا "نآو همادتبالا ق اهنم أونا: ةباهتلا ق
 يرأل ىناو.انسفنأ انماظو نايجشلا روبل انهظ دق اذه نوكتو«ماقتنالا

 نع ريبعتلا الا ىنعم نم هل نوكي الو « عايض اذه لثم ىف ريكفتلا نأ
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 ف نآلا دحاو ىزيلتا ركفي لهو ٠ انئالول ًاماهتاو انفعضو انتثونخ
 كشو ىلع الجر ناو ؟ برحلا ارتلجتا ترسخ اول ابف ثدح نأ لمتح
 « هوحولا هذه لثم ىف ركفي نا نكمم ال « ةيماد برح ىف كابتشالا
 « . هتلوحرإ ًائاخ نوكيو الإ

 تأديب ةيلمعلا ةلأسلا نأ ريغ ىرظن ةبجو ن وريثكلا لبق دقلو
 قاتلا هرتكا فرست ةيحنا قا نوم قللا اذ نق ءانجاو
 دحأ نكي لو ؟ ءاوعشلا برحلا هذه اهتعبت ىلا ةيمادلا ةبلجلا هذه طسو
 ىتلا لامعألا ىتحو ٠ برحلا ةحلسأ نم ًاحالس لبق نم لمعتسا دق انم

 انم سيلو . بيردتو ةنارم ىلإ جاتحت نييراحلا ريغ اهم موقي نأ نكعي

 نأ نيملا لهسلا نم سيل هنأ اك ٠ ىبرح ماظنب ريسي فيك فرعي نم
 ضيبلا انلماعي دقو . هرهظ ىلع هلامحاو ةديعب تافاسم ناسنالا ىشمي
 ةوظن انملا نورظني أ انو وأ 0 هماتعق - 4 ءارحا » انراتعاب

 يه اف « ةمدخلا انعوطت اذإو ؟ هلك اذه لاّمحا نكي فيكف . راقتحا

 دعبو ؟ ضرملا اذه انم لبقت نأ ىلع ةموكملا اه منقت ىتلا ةقيرطلا
 « ةدارالا انيدل تناك اذإ انا هلصحمو . ريخألا ىأرلا ىلإ انيهتتا شاقن
 نأ انمزاي ال هنإو « برحلا ىف مدخل نأ ىلع ةردقلا انيهم فوس هللا ناذ

 لب « لامعألا نم انيلإ دهمي ام مايقلا ةيفيك ىف ريكقتلاب انسفنأ ٍتنعن
 ابيلإ لصت ىتلا ةيانلا ىلإ هب مايقلا ىلع انسفنأ بردن نأ انيلع بحي
 بجاولاف « برحلا ىف مدخت نأ ىلع انممص دق انمدام انئاو « انتعاطتسا



 « اهم انيلإ دبعي ىتلا لامعألا نم ىأ ليضفت ىف رظنلا نع كسمن نأ

 . انيلإ هجو اذإ بابسلا نع ىتح ىضغن نأو
 بناج نم انبلط لبقي نأ ليبس ىف ةديدش تابوعص انتهجاو دقلو

 انه سيل نكلو « ةياسم ةيلط ةيحاتلا هذه ىف انتصقو . ةموكحلا

 ةبانعلا ىلع اوردت انءامعز نأ ىلإ انه ريشأ نأ كيو . اهدرس عضوم

 مهتيحالصب ةيبط تاداهش ىلع اواصحو « ىضرلا ضيركو ىحرملاب

 م باطما اذه ثدحأ دقلو . كلذب ةموكحلل اباطخ اواسرأو لمعلل

 ديرت ةيحان ةنأ ىف برحلا ضارغأ ةمدخ ىف ةديك ألا انتبغر تثدحأ

 باطخ ىف ةموكحلا انتركشف . ًاقيمع ًارثأ ء اهيف انبجوت نأ ةموكمحلا .

 ريغ . نيح ىلإ كلذ ىلع ةيقبم اهيلع انضرع ام تضفر اهنكلو « ىعنر

 ذأ فو احاتح اليس اوناكول اك يهمدقت ىف اورمتسا دق رووبلا نأ

 ددجت انكو ٠ ناكم لكىف لتقلاو ىحرجلا سدكتو . نايورد اوغليي

 ىجسام نوكتنأ ةموكتلا تحمس ةياهنلا ىفو ؛ نيح دمب ًائيح انسمتلم
 موقت نأ ىف انتبغر انيدمأ انكو . « ةيدنحلا فاعسألا ةقرف » دعب اهف

 الف . خاسوألا لقتو سنكلاب اهدبعتتو تايفشتسلا ىف ةفاظنلا لمعب

 ٠ حايترا لكب لباقت ةركف انم فاعسا ةقرف نكت :نوكي نأ بجع

 تناك الو . دوقملا ووذ ءارجألا دونملا انيلإ مغني بفمأ انحرتقاو

 لصتا « لاجرلا نم نكمت ددع ربك أ ىلا كاذ ذا جايتحا ىف ةموكحلا

 مهلاجرأ اوحمس ى « ذوقعلا ىوذ نم ءارجأ مهسأ نيذلاب اهلاجر
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 ردقلا ةميظع فاس الل ةقرف نوكتن نأ انمطتسا كلذبو ٠ عوطتلاب

 انمزع الو ٠ رانلا طوطخ ىلا نابرود ترداغ ىدنه ٠١٠٠١ نم ةنوكم

 لبق نم ءىراقلا هقرعي ىذلا  بموكسا رتسم نم انيقلت ريسملا لع

 نيعوطتملا سيعر كاذ ذا ناكو ؛ هناكيربتو ةتايحن اهق انغلمي ةلاسر

 . لاتان ىف نيبوروألا

 ةلاسرناك لب «ةيقي رفاىبونج دئارح ىدفت ةددحتتمةدام اذه انلمعناكو

 دونملا نأ دحأ مقوتب نكي ل هنال دالبلا كلت لهأل دونملا نم ةديدج

 ىفانكو ٠ هعون ناك امبم لمع ىأب برحلا هذه ىف نوكرتشي فوس
 « ذوب » روتكدلا ىلع ىتقولا فاعسأألا ف ةيلوألا انسورد انيقلت دق ءدبلا

 «ءايقتأألا نيدلا لاجر نم ناكو . ًايحص آقارم هرابتعاب ناديا ىلا انقفارق

 نم نييحيسلاب طالتخالا ىلع [رصاق ناك هامع نأ نم مغرلا ىلعو

 ىف ناكو ٠ نيدو ةلحن لك نم ًاعيمج دونملا طلاخمي ذأ هناف « دونملا

 اهالك لمعو « ةيدنحلا ةقرفلا بناجب ةيبروأ فاعسا ةقرف ناديلا
 هددها ةاكم قاعي

 . انروصت امم قشأ الامعأ تناكو « لامعألا انيلع تكارتام ناعرسو |

 انلمع نم اءّرِج ناكل ايمأ ةينامث وأ ةعبس ناييملا نم ىحرملا لمح ناف

 دونج . لمح ىلإ رطضن نأ نايحألا ضعب ىف ثدحي ناكو ٠ ىويلا
 اسمح نايحألا ضعب غلبت دق ةديعب تافاسم « مهحارج ةفلاب طابشو

 ىنعنو « ًاحابض ةنماثلا ةعاسلا ريسلاب أدش دقو . اليم نيرشعو
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 الف ريسلا لصاونو « ريقاقعلا نم تاعرج ىجحرجلا ءاطعاي قيرطلا لالخ
 نأ ىف نذا كل الف ...ةانم ةنمالا دودخ قالا وشتنلا لا لص

 ىلع ىحرج لمحت نأ انررطضا نأ ةرم ثدحو . ًاينضم ًاقاش ناك لمعلا

 كلذالا فضا :دخاو موب ىف اليم نيرشعو ًاسمخ مهم ريسنو انفاتك أ

 حرجو « برحلا ةءادب ىف لشف ولت لشفب بيصأ ىناطيربلا شيملا نأ
 نأ ىرورضلا نم هنأ طابضلا يأر نم ناك اذملو ٠ نوريثكلا هنم

 انه ررقأ نأ ب حي نكلو . رانلا طوطخيىلإ انلوخد مدعةركف نعاوعلقي

 ىلع صنت عوطتلا دوقعنأ انريخأ  ةرورضلا هلذهلثم تماق امدنع هنأ

 « رلوب » لارنملا ىدل نكي لف «رطملا اذه لثم نم ىمح ىف نوكن نأ

 نكن ملام راتلا طوطخ ىف لمعن نأ ىلع انريجي نأ ةركسف  ظافااع#

 كاذ ذاو « انرامتخاب قزألا اذه لثم ىف لمعلا لبقت نآل دادعتسا ىلع

 قوت ىف ًاميج انكو . دجلاو ناركّشلا ىعتنمب لباقي ًرمأ انلوبق نوكي
 ءدب دنم اهجراخ لمعن نأ ىف بغرت ملو « رطحلا ةقطنم لخدن نأل

 اندحأ بصي مل ظحلا نسملو . ةحاسلا ةصرفلاب انررس اذهلو . انلمع

 نأ نم مغرلا ىلعو . رخآ ءىش ىأ نم مأ صاصرلا نمأ ءاوس حرج
 نم ةنوكلا ةتقولا فاعسالا قرف ءاضعاب لصتت تناك ام ًاريثك انقرق

 نيسوروالان أ انم دحاو رعشي لف « ةيبوروالا دونحلاب كنتحت وأنييسروألا

 فقاعسالا قرف تناكو . ذودشلانم ءىشب هعماوفرصتوأ هتلماعم اوءاسأ

 نيذلا نم مهلكو « ةيقيرفا ىبونجف نيميقلا نييبورو الا نمةنوكمةتقؤلا



 اوفرع املف ٠ برحلا لبق دونملا دض تماق ىتلا ةوعدلا ىف علضب اوذخأ

 , تقو ىفمهناج ىلا لمعلل اوبه مهناو « تاءاسالا هذه اوسن دونما نأ

 لارتحلا هون دقلو . ةبحلاو فطملاب مهمواق قامعأ نم اورعش « ةجاحلا

 اوناك نيذلا ًاسيئر نوثالثلاو ةعبسلا لانو « هتاغالب ىف انلامعأب 6 راو »

 ٠ مهلضفب افارتعا ةيبرح تايلادم قرفلا نودوقي
 « ثيمس ىدال » ةدلب ذاقتا ىف «رلوب » لارملا لامعأ تمتالو

 اليوط برحلا ترمتسا دفلو .٠ ةيبوروآلا قرفلا تاح ام انقرف تلح

 رمأ ىف رك ذ دقل ىتح « اهيف كرتشن نأل دادعتسا ىلع انالظو . كلذ دعب

 ىعدتسي ام مقو اذإ لمعلل انتوعدنع ىتتال ةموكسحلا نأ قرفلا حيرست

 . قاطنلا ةعساو لامعأ مايقلا

 دقف . نطولا اذه ىف نأش تاذ ةثداح رك ذأ نأ بجاولا نم ىرأو
 نم ليلق ددع اهوددهو روبلا اهرصح امدنع « ثيم ىدال » ىف ناك

 ىطاعتي مهضعب ناكو . نييبوروألا نم اهم ناك نمع الضف ؛ دونهلا
 دم ىف نولمعي دوقعلا ىوذ ءارجألا نم نورخآلا ناك ابيب « ةراحتلا

 ىعدي نم عهنيب نمو . زيلجنالا ضعبل مدخك وأ ةيديدحلا ككسلا

 ةدلب نم برقلابو 0 ههاذ#  ريجألاب اهئاد ىنكي ناكو « خغنسورراب )

 ةنيدملا دده « ناديلا عفادم نم ًاعفدملت ىلع ريوبلا عضو «ثيعس ىدال»

 ناكو ٠ حاورألا ضعبب بهديو ىنابلا ضعي مدهم نأ عاطتساو «رامدلاب

 فده ىلإ عفدلا اذه ةرك لصت نألبق ناتقيقد وأ ةقيقد رمت نأ نم دءال



 ع ذكرا اد

 لصت نأ لبق قلطأ مفدلا نإب ناكسلا رذني نأ نكمأ اذاف ٠ هيلا تددس
 نوءردي كلذبو ءاومتحي نأ نيله الل نكمأ « تددس ثرح ىلإ هترك
 نم ةسيرق ةرجش ىلع ماجي « غنسويراب » ناكف ٠ رطملا مهسفنأ نع
 هاتيعو « اهديديتل مفدملا هيف لمعتسي ناك ىذلا تقولا ةابط ةدلسلا

 . مفدملا ران اهف حمأي ىتلا ةظحللا ىف ًاسرج ع رقيو « لتلا ىلإ نارظنت
 ىتلامفدملا ةرك نم مهسفنأب اوجنو الاح اومتحا سرجلا ناكسلا معم اذاف
 : مهحاورأ دصحتل تقلطأ اهنأب « ريجألا » ممرذني

 « ثيعمىدال» نع عافدلا رمأ هيلأ ادوهعم ناك ىذلا طبابضلا هون دقلو

 « ةسامحو طاشن لكب هلمعب موقي ناك هنا لاقف 6« غنسورراب » لامعأب

 ةجاحالو . مفدلا قلطأ اك سوقانلا عرقي نأ ىف ةرم ءىطخمل هنا ىتح

 . اذه هلمع ةليط رطخ ىف امئاد تناك هتايح نأب لوقلا ىلا ىف
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 ٠ ىركف ىلع ذاتسالا فيلأت صصقلا نسحأ بلطا



 ثاعلا لصفلا

 دوسألا نوعاطلا

 روبلا نر تعشو نأ نهدكلا فيس جرسن اهوح » ىف

 ناك ةزم تاذو:٠ تفاشتتو دادؤ ةفاضقلا لابعأ تدغأ .ءافرازوأ

 مهنا لوقا نأ ىلع بعصلا نم سيل « دونهلا نم ةبتك" ةعبرأ ىدنع

 اذه عمو . نيروجأم ةبتكك مهنم ىدالوأك مثربتعا نأل برقأ اوناك

 . لمعلاب مايقلل اوفكي مل مهناف
 هنأ ىلا ليخ ىتح « لامعألا ىلع تنك ارتق . هاهنتم دبجلا ىف غلبو

 ناار وتيم لاا نتا ذذا نقف تون ين ل عملا ف
 مل ىنكلو ٠ ىبوروأ بتاك مادختسا ىلا ليمأ ىنأ ترعشو ٠ ةماعلا

 .ىوذ نم الجر مدخت ةيبوروأ ةأرما وأ الجر دجأ نأب ةقث ىلع نك أ

 نأ هتئبم لجرب تلصتاف ٠ ثحأ نأ ىلع تممص ىنإ ريغ . ىلثم ناولألا

 نم هفرعأ تنك و.مهنم ًادحأ بلطي نم ةبتاكلا ةلآلا ىلع نيبتاكلا مدقي

 ى كلذ ناك اذا لازتخالا فرعي بتاك نع ىل ثحبب نأ هتلأسو « لبق

 مثدحأ لمجي نأ ىف دهتجي هنأب ىثدعوو مهنم ددع هيدل ناكو . ةعاطتسم
 ةلثكو طاعع  («كد» سمىد هيسوقبإ ةأتف لععقوو . ىعم لمعلا لقي

 نأ نم فنأت نكت ملو . ةنوآلا كلت ىف ايسوقيا نم تلصو دق تناك



 عاوإل. د

 . ةحاح ىف تناكو « لمعلا دجو اهيا فيرش قيرطب اهشيع ىلع لصمم
 ىنكلمت نأ تعاطتسا روصتا تنك امم عرسأبو ىلا دهعتلا اهلسرأف

 «. ًايدنه الحر دخت" نأ نم نيفنأتال كنا «2-_

 «ادبأ 0( مزح ىنتباجأف

 « . كلمع لع ارجأ نيبلطت اذام » -

 ؟ ٠ ادج ًاريبك ًابرم نوكي ًافصنوأهدج رشع ةعبس نان ظنت له »
 باطأ ام ىدؤت نأ نيعيطتست تنك اذا ًادج ريبك هنا ريتعأ ال »

 ؟ ( نيئدبت ىتمو . لامعألا نم

 « . تدرأ اذا نآلا »

 ىضع نأ لبقو . تاباطخ اهللع ىلمأ تأدبو « اهبوجأ نم تررسف ٠

 رثك أ ىل تخأ وأ ةنبا ةلزنم ف تحبصأ اهنأب رعشأ تأدب ليوط نمز .
 ابلمع ىلع ةظحالملا قحتسي أطخ ىأ دحا تنك اهلقو . ةبتاكن م

 فالآ ةعضب غلبت تناكو تاباسملا ةبقارعب ابلاغ اهيلإ دهعأتنكو ٠ ىعم
 ىقث تلان دقلو . باسحلا رتافد ىلع ةنيمأ اهتاعج اك « تابينحلا نم

 . اهلويمو اهراكفأ ىلع ىنعلطت تلمج نأب ةقالعلا تدازو « ةماتلا

 . جوزتتل اطبتغم اهليبس تيلخأف « امل جوز رايتخا ةلأسم ىف ىتراشتساو

 لمعلا تكرت « دلانودكم » رسم 6« كد » سم تحبصأ نأ درجعو .

 قترطضا اذا اهنم بلطأ ام لك ىلت تناك ام [ريثك نكلو . ىعم

 ش . ابيلا أللأ نأ فورظلا



 انا ىبدعاسو ؛ ىرخأ ةبتاك الح لحن نأ ىف ةرورض ىدل تناكو

 ايمدق 31155 51: لوذ»  («نيساش» سم ىىد ى أ هاتف ديخأ نأ َْى

 لافسنرتلا ىف تانبلا ةسردم ةسيئر نأآلا ىهو ٠ « خابنلك 2 رتسم ىلإ

 املويم ضعبنأ ىلع . ىلإ تمدق امدنعةرشع ةعباسلا زواجتت نكت لو

 6 خابشلك 2 رتسم هلمتحي وأ هلمتحأ نا نكمي امج رثك 1 تناك اهناعزنو

 ةباصم نكت مل اهنا ريغ . المع ىدؤت امم رثك أ لعتتل لمعت تذخأ دقو

 . ةأيحلا بيراجتل الونسلل ال رابتعا ىا مقتل نكست ملو . نوللا ضرع

 ًاريثكو . هيف اهمأرب هحراصت نأو لجر ىأ نيبت نا نع رخأتتال اهلل

 ىف ناك نكلو « ةجرح قزآَم ىف اهعافدناو اهروهي ىنعقوت تناك ام

 دق رثأ لكب بهذي نأل كي ام صالخالاو قدصلا نم اهجازم

 . اهفرصت هقلخم
 رثك ١ لواتتت ل اليوط تهز تلظادقف + ةزيك ايتحتبطت تاكو

 ةريتع نهم لك ا ةدخأ» نأ كطقوو# ىو 16 كارينح ةظفا ند

 تناك غلبملا اذه نم ديزأ ذخأت نأ ىلع اهلمحأ نأ تدرأ الو ٠ تابينج

 كعمل معأ اانا ٠ كنم ابترم ذخآل انه دجوأ ىلا »  ةلئاق امئادىفدرت

 تاكو ٠ « رثك أ ال ةيماسلا كلثم بحأو كعم لمعأ نأ بحأ ىنأل

 نهفرع ىناللا لئالقلا ءاسنلا نم اهنا . اهتيحضت نع لقت ال اهتعاجش

 ةعاجش اهبناجب لءاضتت ةعاجشو روابلا نم ىقنأ اقلخ نهيف تفرعف
 فرعأ ثسلو . نسلا ىف ةمدقتم ةأرما نآلا تحبصأ دقلو ٠ ناسرفلا



 نع ىتاونأ ال ىنكلو « ىعم لمعت تناك ام ردقب نآلا اهراكفأ نه

 سس ةسقلا فاك نا نسم هلا قر عاما نزلا
 امم ايش قخأ نأ تلواحانأ اذا قحلل انئاخ نوكأ اا ىنا دقتعأ اذهلو

 ىذلا ضرغلل لمعلا ىف رابنلاو ليللا نيب قرفت نكت ىل ٠ اهنع فرعأ

 تامدخلا ضعب ةيدأتل مالظلا حن ىف جورملاب رطاخم تناك . همدخأ

 نم فولأ اهيلا علطتو . اهتسارح دحأ اهعم جرخب نأ ب ضفب ضفرتوةديحو
 مايقلا ءاتثأ و . ةيادملاو حصنلا اهنوحوتسي ناعجشلاو ءادشالا دونملا
 هجو ىلع ءامعزلا ميج نحس 5ةرههدهطه « اهارج ايتسلا » رحب

 دوقت تناكف . نيعم ريغ نمو اهدرفع ةرحلا ىه تداتف بيرقتلا

 ىأرلا» ةديرح نوؤشب موقتو تالسارلا نم ميظع ددع ىلع درو فولألا

 نم اهفاتك أ ىلع اذه لك لمحتو  !ماقنده 0منصتمم «  ىدنهلا

 ٠ لاه رعشت وأ ًابصن وكشت نأ ريغ
 نواصتي نيذلا لك فرعي  دنهحلا ءامعز دحأ 6 لاهكو ج » ناكو

 ردقو مهم نيريثكلا حدتما دقلو ٠ هيف ىنوكراشيو لمعلا ىف ىف
 ,لك ىلع اهبلضفو « نيسلش » سم لوالا ماقلا ىلمعأ هنكلو . ىلامعأ

 لع تمقو اماق » ىل لاقف . دونهو نافوردأ نمىعم نولمعي اوناكن يذلا

 . « نيسلش ظ سم ىف هتيأر ىذلا دهزلا وأ ةعاجشلا وأ ةحضتلا لثم

 . « كمم نولمعي نيذلا لكن يب لوألا ماقلا قحتسن اهنا

 زادصإ ةركفب « تيجدم » :ديسلا ىلإ مدقت تقولا كلذ ىفو



 ةعبطم هدد ىف تناكو . سحألا ىف هيلع ريشأ نأ دارأو « ىدنهلاىأرلا »

 ىلعو 1504 ةنس ىف ةديرحلا تردصو ؛ هحرتقم ىلع تقفاوف اهريدي

 لمحأ نأ ىلع ناك نكلو . « رازان لالخ وشنم » ديسلا اهريرحت ةسائر

 لكنع ةيلوؤسلا لمحب مدقتأنايحالا بلغأ تنك ىنأل« هلك لمعلا ءبع

 ىلع رداق نكي «لالخ وشنم) ديسلان أل اذهنكي لو . ةديرخابقلعتيام

 لب « دنهلا ىف قاطنلا مساو ىنح لمعب موقي ناك هناق « اهئابعإب مايقلا

 تمدام ةيقيرفا بونجي ةقلعتملا لئاسلا ىف ةباتكلا مدقتي نكي ىل هنأل

 كلذلو « ءايشألا ىف يلا ىلع ىبردقب ةماتلا ةقثلا هل ناكو . ًادوجوم

 ريرحتلا ملق نم رداعلا ءزحلا ريرحتي مايقلا ءبع لبهاك ىلع ىتلأ

 . هترشابمو

 عيطتسأ ةديرحلا هذه رودص ىلع ماوعألا هذه لك تضم نأ دعب و

 .ةمدخ لجأ ةيقيرفا بونجف ةيدنهلا ةيلاجلا تمدخ اهمأ ىلع تأ نأ
 لالخ ىفو . ايراجت المع ةديرجلا هذه لمحت نأ ىف اقلطم ركفن مل انناق
 الا هاجنالاىف ريغت نم اهبصي ملءفارشا تحن ةديرجلا هذه تلظىتلا ةدلل

 دنهلا ةديرجو ىدنهلا يرلاف - ىتايح ىف ىنبيصي قيمع ريغت هببس ناكو
 ىلا ةيتارجكلا ةيعوبسالا ةديرجلا ىهو 20:هزنهدص نافيجافانوتاتفلا

 تنكلف ٠ ىئايح نم ءزج اهيلع سكمتي ةآرم ةباثع اهلك اهردصأ
 ةصالخو ىنهذ ةراصع رخ 1 دعب ًاعوبسا ةديرجلا هذه ةدمعأ ىف غرفا

 لالخ قف . انئايلمعو « اهارخ ايتسلا» ”ئدابم رسفا تذخأو « محور



 ةلطملا ادعام « 1514 ةنس ىلا 19+ 4 ةنس نم ىأ « ماوعأ ةرشع

 ريغ نم اهنم ددع ردصي مل « نجسلا ىف اهيضقأ تنك ىتلا ةيرابجالا
 ةلك تططخ ىنا رك ذأ الو . ليلقلا ردانلا ىف الا ةلاقم هيف ىل نوكي نأ

 تاواح ةماك وأ « ًاصرحمتو اثمب اهلتقا نا لبق تالاقلا هذه ىف ةدحاو

 قملابو .سانلا ءاضرا درحم هنمتددصق ءىش ىأ وأ «آراتخم غلابأ نأ اهيف

 ع ىسفن طبضأ فيك ىنماع بيردت ةباثع ىل ناكةديرجلا هذه رادصا نا

 ناكو . ىراكفأب اهقيرط نم نولصتي ةنسح ةئيب ىناقدصال بفماكاك
 مقاولا فو . هيلا دقتلا هجوب نأ قحتسي ءىش ىلع نوعقي امأق نودقتتلا

 تناك «ىدنهلا ىأرلا » ىف ىتالاقم اهم ررحا تنك ىلا ةمئنلا نأ ملعا

 ةكرحب مايقلا نأ ىف كش الو . مبمالقأ اومجلي نأ ىلا داقنلا رطضت

 ةيسنلاب امأ : ةقحصلا هننع نودي ةلحعس» تناك « اهارجع انكدلا

 ىلعو هتالا- لكى ىرشبلاعبطلا اهيف سردأ ةسردم تدبصأ دقف.ىلا

 ررحلا نيب ةيفاص ةيقن ةطبار ثدحا نأ ىمه ناك الو . هناولأ قلتم

 امي ىنوحراصي نأ اهوبتاكداتعا تالسارلا نم ليس ىنرمغ « ةئارقو

 ىلع ًايموجه وأ ايداقتنا اهضعبو ًاعجشم ايوخأ اهضعب ناكف . مهيداق ىف
 ةعساو ةسردم تالسارملا هذه تناكف . اهنوبتكي نيذلا جازم ىضتقم

 دقل ىتح ٠ هيلع بيجأ مث ايفاك امضه .همضعأو اهنم ىنلصي ام اهيف أرقأ

 انهو ٠ ىنبتاكت نأ اهجاو نم نأ رعشت تناك ةيلاملا نأ ىلا ليخ
 ةطلسلا تناك اك« ئحصلا لهاك ىلع قلت ىتلا ةيلوؤسملا ةميق تكردأ



 - الن اح

 للكت نأ ىف ايس «ةفيحسصلا هذه قيرطنم ةيلاجلا ىلع ىل تحبصأ ىتلا
 . مواقت ال ةيوق بناحلا ةمرتحم حبصت نأو حاجنلاب ةلبقلا ىنح

 «اهرمع نم رهث لوأ ىفو « ةديرجلا هذه رادصإب تادبام دنع
 ناف . ةماعلا ةمدخلا ىف رصحني ةفاحصلا بجاو لوأ نأ ءالجن تنبتسا
 هنايرج نع هدصي ال ىذلا فراحلا ليسلا نا مو ٠ ةميظع ةوق ةفاحصلا

 ٍلقلا نأش نوكي كلذك « لسنلاو ثرحلاب بهذيو دالبلا قرغي دق؛ "ىش
 ادعم لقلا كح ىذلا ناطاسلا ناكاذا امأ.ارامد الإ قل نلهنافجماجلا
 ادب نعمأو راكفالل اممست دشأ نوكي رثألا ناف « ةيجراخ لماوع نم
 «هدئاوف ىنحت رثأ نم مقل نوكي ناو ٠ ثيرثلاو ةداوهلا ىلا ةحاملا نم
 . هنادحوو بئاكلا ريمضنم ادمتسم هكح ىذلا ناطلسلا ناك اذا الإ

 « اهلجأو تامدملا مظعأ انيلإ يدؤت ىنلا فئاوطلا ضعب ىلع بتك
 نا « نيذوبنم وأ ًاساجنا مهوعدن نا دونهلا نحن انرتخا نيذلا مهو
 لاملا نك ك لذكو . ىرقلاو نئادملاتابنج نع ةديعب نك امأ ىف اولزعي
 «ايروأ ساجينأ هيف اوناكر صع دوييلا ىلع رم دقف « ةينارصنلا ابروأ ىف

 ع توقمم ضينب مسا اهنونكسي اوناك ىلا ءايحالا ىلع قرط دقن
 :”ةيقيرفأ بونح ساجنأ انحعيصأ ةدعاقلا هذه سفن لعو قاعد

 نع نوجرخمو « راتخلا هللا بعش مهلا نودقتعي دوهيلا ءامدق ناك
 مقت نأ ةجيتنلا تناكف ٠ .ىرخألا مألاو بوعشلا لك رايتخالا اذه
 » .ثدحت كإذكو ٠ مهئاليخا لاقلت فيخع باقعو ةديدش ةنعل مهفالخأ ىلع



 ه نيندمتم 413085 «ساير [» مهسفنأ نوريتعي أوناكمهمافدونهلا عم

 اساحنا« مدلا ةاصب مييلا نوتع نممو مهتمومم ءانبأ نم ءزج رابتعأ عم

 نيلزانلا دونحلا لاني ال ىملا ماقتنا مهم لحي نأ ةجيتنلا تناكف ءنيذوبتم

 نيذلا كئلوأ مهعمو نييسرابلاو نيمأسلاب لحيلب مثهدحو ةيقيرفا ىنونجب

 ىف فلتخم ال دواج مذ نمتو مهطو لهأ نم ًاساجنأ مجوعسو مهوذبن

 ٠ مثدواح نع نوللا

 «ءارحأ» نيبملا ضوئبلا مسالا كلذ انيلع قلطأ ةيقيرفا ىبونج قف ظ

 ىف اهنكلو « « لالا » ىلع لدن دنبلا ىف ةملكلا هذهو توون وو

 ىنوروألا نهذ ىلا ,لقنتو « سند ريقح ىنعم ىلع لدن ةيقيرفا لونج
 ءايحألا تيعم دقل ىتح «دنبلا ف ساجبألا مسا هلقني ىذلا ىنعلا سفن

 جرسناهوج ىف ناكو . « ءارجألا رئاظح » مسساب ءارجألل تصصخ يقل

 نأل « ًاسيدكت اهبف نوسدكي دونملا ناكف ٠ رئاظحلا هذه نم ةريظح

 نأ نع الضفو ٠ اهنك أس دايدزا ةبسنب ةحاسملا ىف مستنل نكت ةريظحلا

 نأ تامهأ اهناف « ًاقافتا الا ضيحارملا فيظنتب ىنعتل نكست مل ةيدلبلا

 الو ةدبعم ريغ ةخسو قرطلا كرن نع الضف « ىحص ءارحا ىأ ذختت

 .رئاظجلا هذب- نواحي نيذلا ةحص ىف ركسفت نأ نع ةديعب تناكو . ةرائب
 لو «ةيحصلا دعاوقلاب مات له ىلع اوناك« ابيف نوئثيعي نبذلا دونملاو

 ٠ هيلا ةيدلبلا مثدشرت ملام ليبقلا اذه نم ءىشب اوموقيل اونوكي

 ؛ دونملا ءالزنلا لبجو « ةيدلبلا هتدمعتذلا ىنارجالا كربلا كلذنا



 ع ؤا/ا/ -

 ىلع ةيدلبلاف . ضأرمالل الثوم رئاظحلا هذه نم العجي نأ ىلع ارفاضت

 عم « ةلاخلا نسحي نأ هنأش نم لمع ىأ لمعت نأ نع ةديعب تناك اهنأ

 اهلها نع تأشن ىتلا ةلاخلا هذه تذمتما « اهبحاو نم ناك اذه نأ

 تردصتساو « ءارجألا اهكسي ىتلا ةلحلا مدهم رمأت نآل ةعيرذ تاذلإ

 ٠ اهنوكلي نيذلا نم اهتيكلم عيزتب ًارمأ
 .نوعاطلا ءابو ىثفت لاخلا هذه نم نيعرف نيروعذم دونملا ناك اًيِبو

 ةأطو دشأو نأ وهو «ىوئرلا ىأ توموينلا نوعاطلا ىعدبو« دوسألا

 ردصم نكت ل دونهلا ةاحم نأ ظحلا نسح نمو . لمدلا نوعاطلا نم

 نرم برقلاب بهذلا مجانم نم مجنم ىف ىشفت ءابولا نا لب « ءابولا

 م نيذلا « ديبعلا نم مجنلا اذه ىف لاملا رثك أ ناكو . جربسن اهوج

 نم ناكو ٠ ضيبلا نم مثورجاؤم الإ مهتحصو مهتفاظن نع لأسيل نكي
 ةثالث بيصأ « دونهلا نم ليلق ددع كانه نولمعي نيذلا لالا نيب

 مهعم نوامحي مجرئاظح ىلا ةليل تاذ اوداعو « ءابولا اذهم مهنم نورشعو

 « تيجندم » ديسلا كانه ناك هنأ قفتاو ٠ ثيملنا ضرما اذه مثارج

 الحر ناكو . « ىدنهلا ىأرلا » ةدبرهل نيكرتشم بالتجال ىعسي

 ءالؤه ىأرم نم رثأتلا لكرثأتف . هبلق ىلإ ًاقيرط نوما فرعي ال

 رك د ىلإ لسرأت « ءابولا مهلاجآ رصقيو ضرلا مبلتقي 00

 : ىلي اماهف صاصرلا قلاب اهبتك

 ا



 ع اال ح

 رضحم نأ كيلع بجاولاو . دوسألا نوعاطلاب ىئاؤ ءابو ثدح »

 .ةيلوؤسملا لمتحت نأ نم دالانناف الاو « ةيرورضلا تآرجالا فخيتتل آوت

 . « ةعرس زف نأ ةلوصرأ

 لك هيف عضوو لاخ لزتم باب محتقا دق « تيجندم » ديسلا ناكو

 هبتاك ىلإ ةرك ذم تاسرأو اعرسم ةلحلا ىلا تجارد تبكرف . نيباصلا

 ناك ىذلا « ىرفدح م و»ر وتكدلا 2 ومآ و . ةلاملاب هرطخأ ةئيدلا

 «رابخألا هذهم لع نأ درجمب ةدجنلا ىلا جريسن اهوج ىف هتنبم لواز

 موقي ىذلا ىنيقيو . نيباصال عم ضرملاو بيلا ةمرمب موقي دخَأو

 رحن ثراوكلا ناف ؛ ًايقن ًارهاط ماد ام ناسنالا بلق نأ ىيراحت ىلع

 مث دونهلا نم ةعيرأ ىتكم ىف ناكو . اهنمواقل تادعلاو 1 0

 ,سادنايلاكب ىل ءاج دقل . امبيعسا رك ذأ ال نانثاو لالكتمو سادنايلاك

 ىبوتجف ىدنهم تيقتلا الق ىنأب ح رصألىناو . هبيذبم ىلع موقأل هوبأ

 جوزتم ريغ ظحلا نسل ناكو . ةيبذاج رثك أ وأ هنم عوطأ ةيقيرفا |

 نأ اهب مايقلا ىعدتسي تامبمب هيلا دهعأ نأ ىف ناوثأ لل اذلو « كاذ ذإ

 ىف هتمدختسا دقف لالكتم امأ . ةجرح تناك امم قز ام ءرملا زاتحي

 كك نأ عيطتسأ ام ىلع جوزتم ريغ ًاضيأ ناكو . جربسن اهوج

 مهعداف « تش اب 6 نأ كلو ٠ مهتمبرأب ىحضأ نأ ىلع تممصو

 ريشتسأ نأل ةجاح- نم ىل نكي و . ىدالوأ وأ ىثالمز وأ قيبتك

 درجعب ةمدخلل ماتلا مدادعتسا اورهظأ نيرخآلا نأ نيحىف . سادئايلاك



 < ةالك ح

 ناكف . « بهذن بهذ اميح » اولاق لب « رمألا مييلع هتفرع نأ

 . اهاسنأ نل ةواح ةنر هراصتخا ىلع مهماوحل

 . نددبسم ضيرقلاب اهلالخ ىف انق ىتلا ةليللا كللت . ءاليل ةليل تناكو

 ضرمأ ل نكلو <« ىضرلا نم ريثك ضيرمتب لبق نم تف دق تنكو

 زوتكدلا ةءارخا ف تللا لل ضنا نكلؤ».. دوسألا قووداطلاب اضم

 نم كانه نكي لو . هلوح نم ىلع ىفطت ةيدعم« هتراسحو « ىرفدج

 ىضرملل ىطعن نأ ىف رصحتا انبجاو ناف . ةريثك تامبب مايقلل ةجاح
 ىف مهشارفبو مهبظفتحت نآو« مهئابلط ةيبلتب موقن نأو« ماظنب مهتاعرج

 نم ىنايتف ىف تيأر امب طابتغالا لك تطبتغا دقلو . ةءات ةفاظن ةلاح

 امأو . فوملا نع دعبلاو بعاتلاب ثارتك الا مدعو لمعلا ىف طاشنلا

 لشم كنحم لحرو 6« ىرفدح » 1 اهادأ ىلا ةعاجشلا ريدقت

 ىتلا حورلا تناك كو . هفصو ىلع ىماق ىوقي ال امث « تيجندم »

 . ةيماس ةليبن نايتفلا اهادبأ

 قسم لادا علا تابعا نأ لعةدابلا كنك قركم دقلو

 هنكعي ىتلا تالهؤملا هيدل نكي مل ةدلبلا سلجم نأب كلذ قوف ىل فرتعاو
 ةدعاسملا لكب موقي نآل دعتسم هنكلو ؛ ةأحافلا هذه لثم مواقي نأ اهم

 ا دكت ل اهناف ةيدابلا نأش ناك كلذكو ٠ هتردق ىف يتلا

 لئاسولا لكب اهعاطتسم ىفام لمعت تذخأ ىتح « اهتيلوؤسمب رعشتو

 . ةنكملل
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 نأ تحرتقاو « ةلظم ىفرصت تحت ةيدإبلا تعضو ىلاتلا مويلا ىفو

 .ةلمهم تناك اهناف . اهفيظنتب مقت مل ةيدلبلا نكلو . اهيلا ىضرما لقني
 ىنسحم نم ةرسألا ضعب ىلع انلصحو « اهفيظنتب انمقف ٠ ةفيظن ريغو

 نكلو «ةضرمم ةيدلبلا انيلا تلسرأو . اتقؤم ىشتسم انقسنو « دونهلا

 . لمعلا لصاوي لظ « ىرفدج » 00

 ةياتع ىضرلاب ىعت تذخأف «باقلا ةميحر ةديس ةضرملا تناكو

 ىتح « مهسمت نأ نع اهانعنم انكلو « بجاولاب تافراعلا تاضرملا

 ٠ اهيلإ ىودعلا لقتنت ال

 ةيدلملا تناك ةنوآلا هذه ىفو . ةلظلا ىف انك امدنع نورشع تامو

 ضارمالل ةحصم كلاته تناكو . ىرخأ تأ ارجا ذامما ىف ةلوفشم

 نوقابلا ةثالثلا لقنف ٠ ًابيرقت لايمأةعبس ج ربسن اهوج نع دعبت ةيدعلا
 تاباصالا لاسرال ةمزاللا تابيترتلا تلمعو « اهنم برقلاب مايخ ىلإ

 تبيصأ ةميحرلا ةضرملا نأ انعمس مايأ ةعضب لالخ ىفو . اهيلا ةديدجلا

 . اهبحن تضقو ضرألب

 هيف مهمأ . ًابهتلم الاقم دئارحلا ىلإ تلسرأدق ءابولا رشتنا ال تنكو

 ةاحم وحن اهبجاوب مايقلا نع ىضاغتلا ةيلوؤسم اهلمأو لاهالاب ةيدلبلا
 راشتنا ف ببسلا اهيلا ورعأو « اهتاكلتمم نم تحبصأ نآ دعب دونهلا

 6 كالو: قراها قسم لإ مقنا نألاقلا اذه رثأ نم ناكف . ءابولا

 . « كود فسوي » مرتحملاب ققادص ىف ًاببس ناك اك



 رسع ىداحلا لصفلا

 « ةبابنلا هذه ىتح »

 . ىقأبن معطم ىف ىتابجو لوانتأ نأ تدنعا ىنإ قباس لصف ىف تلق
 ءاسم لك كلانه قتلن انكو ٠ « تسو تربلا » رتسع تيقتلا كلانهو

 ىثفت درع فحصلا ىف لاقم أرقف ٠ ءاشعلا دمب ةهزالل جرخم مث

 . ىرمأ ىف سواسولا هترواس ممطلا ىف ىندجي ملالو ؛ نوعاطلا
 ىشفت نأ ذنم انتيذغأ نم ففخم انذخأ دق ىعم نوانتشلاو تنكو

 ةيذغألا نم فيفختلا ةدعاق تمبتا دق لبق نم تنك ىنآل « ءابولا

 ةبجو لوانت نع عنتمأ نأ ىف ًاببس اذه ناكو ٠ ةئيوألا راشتنا دنع

 ىنأب هتفرعف « ةديك أ ةفرعم معطلا بحاص فرعأ تنكو . ةيلك اسما

 لاصتالا ىدافتأ نأ ىف بغرأ كلذلو « نوعاطلاب نيباصلا رمأب ىنعأ

 لصي نأ لبق ىتبجو نم ىهتنأف  عاطتسلا دهج معطلا ىلع نيددرتلاب
 . ناكلا ىلإ ىريغ

 رتسم ىنراذ « للوتلا ىلع ةثالث وأ نيموي معطلا ف ىندجي ملالو
 أيمنأ تنكو « ركابلا حابصلا ف موي تاذ ىلزنم ف « ثسو »
 ممطلا ىف كدجأل »_هلوقب ىنرداب بابلا هلتحتف الو . ةهزنلل جورخلال
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 ديت رمل نإ ني كركي نورك كرام دن» نورك نأ طخين
 تحن ىندحت نآلاو ٠ تيبلا ىف كدجأ نأ نم ةقث ىلع نوك آل حابصلا
 ىلا ملأ فردت كدا : ىطرلا مدخل نأ دادتعتساا لع لا وقلما

 . « ىلإ جاتحي نم قادو

 ةيعاو ةظل ركفأ نأ نيغ نمو قاثتمأو قركش نع هل ترف

 قرحأ تاباسا عقت م اذاو ٠ ضرمك كلغشأ ال فوس ىلا »  هتمحأ

 ىدل نكلو ٠ نينثا وأ موي دعب ضيرقلا ىف انلمت نم غرفن فوس اناف
 ٠ « رخا رمأ اذه عم

 « وهام»

 ؟ ©« نابرود ىف « ىدنهلا ىأرلا » ةعبطمب ىنمت نأ عيطتست له »

 نكلو « بهذأس ىنأ حجارلاو . ةعبطم ىدنع نأ لت كنا »

 رمألا اذه ىف مالكلا قبأف ؟ ءاسلاف ريخألا ىبأر كبطعأ نأ حمست له

 ' « . ليللا ىف انتهز ىلإ
 ىلع مزع هلأ ىنريخأ ءاسلا ىف انضيرت ءانثأ ىفو . اذهب تطبتفاف

 نم نكي ل لاملا نآل « هدنع لاب ىذ رمأب بترلا نكي لو ٠ باعذلا

 ةيزيلجنا تاهنج ةرشع هبترم نوكي نأ ىلع انقفتا نكلو ٠ هتايرغم
 نايرود ىلا « تسو »2 رثم رفاس ىلاثلا مويلا فو . حبرلا ا لو

 *ىطاوش اهيف تقراف ىتلا ةعاسلا ىتح تقولا كلذ ذنمو . ءاسلادبرب عم

 ٠ حارتألاو حارفألا ىنرطاشي ©« تسو »رتسم لظ ةيقيرفأ لونج



 « ثول » ةنيدم ف ةءاوزا انهاورما نم © تسو » ريسم ناك

 ع ةيداع ةسردم نم هليصحن نكع ام يلع ًارصاق هميلعت ناكو  ةءهانا»

 .هسفنب هسفن لحي نأ عاطتسااك « ًاريثك هتبلع براجتلا ةسردم نكلو
 قنلا عباطلا كلذ نم ًايزيلجتا الجر امئاد ناك هنأ تفرعف هتفرع دقلو

 . ةيناسن الا بحبو هللا فام ىذلا نزتلا باقلا
 ضيرمت ىف انلمع نم انيفعأ دق ىعم نيلغتشلاو ىنأ نم مغرلا ىلعو

 ىلع تبترت ىلا لامعألا نم ريثك انمامأ ناكدقف « ءابولاب نيباصلا
 ةمدلبلا لامها ةلأسم نم تغرف دق تنكو . زاجنالا بلطتت« ءابولا ىثفت

 اهمهم ناك امم رثك أب رمألا نم نعت مل ةيدابلا نكلو . ىدنحلا ىحلل
 اهددتتو ًارثن لاوم الا رثنت تنخأق ٠ نييبوروالا ناكسلا ةحص نم
 ىتلا ةيمارجالا ثداوحلا نم مغرأا ىلعو ٠ نوعاطلا مواقتل ًاديدنت

 مهدوجو راكتاو دونا لاغأ نم ةيدلبلا ىلع اهتيلوؤسم تيقلأو اهتددع

 ةيامح ىلع اهعزجو اهماّها احل ركّشأ نأ الإ ىنعسي مل« ةيرشب ءايحأك
 ةدعاسم لكب ىدي اهل دمأ نأ نع ناوتأ مل ىنا ىتح « نييبوروالا حاورأ

 اذا ىنأب ترعش دقلو ٠ ةقاشلا اهتمهم ىف اهنع لجلا فيفختل ةنكمم
 رثك أ نوكتس ةيدلبلا ةميم ناف « ةنواعما دي دمأ نأ نع تكسمأ

 ىوقلا لامتسا نع اهتيحان نم ٍيناوتت نكست مو « اهتتواع ول امم ةبوعص
 تاطلس نكلو . ثداوحلا نم روصتي ام عنشأ لعفتو ؛ ةحلتلا

 تاصنا ىلا لامعالا لك نا ىتح « دونها كواسب ةطبتغم تناك ةيدابلا



 لك تامعتسا دقاو ٠ اهليبس تدبعوت لابس دق نوعاطلا ةمواقع دعب اه

 امل نودؤيو ةيدلبلا هب رمأت امل نوعضخم مبلعجأ ىدونحلا ىدل ىذوفت
 بهذلا اذه اوبهذب نأ دونهلا ىلع بعصلا نم ناكو ٠ هيلا جاتحت ام
 ةحيصن مهنم دحاو فلاخي مل هنأ رك ذتأ ىنكلو « ةيابنلا ىتح

 اهيلالوخدلا ناىنح « ةيوق ةظقي ةسارح تحن دونهلا ةلحم تعضوو

 ىعم نيلغتشلاو ىنأ ريغ . صاخ رمأ ريغب اليحتسم ناك ابنم جورملاو

 ناكو . ءاشن انيك جورخلاو لوخدلا انل حيبي رح صيخرت انعم ناك

 برضت مايخ ىف اوشيعيو ةلحلا هذه ناكسلا ىلخي نأ اذه نم ضرفلا

 ةنالث ةدمل اليم رشع ةئالث جربسن اهوح نع دعبي عستم لهس ىف مهل
 . شيملا بيترت ناكو ٠ ًاريمدت رانلا اهرمدت ىتح ةلحلا قرح مث « ميباسأ

 ىلا جاتحي ىرخألا تايجاحلاو دازلا لمح نم كلذل ىضتقيامو ؛مايخلا ىف

 نكلو . ةلحلا ىلع ةسارملا تبرض « نمزلا اذه لالخ ىفو « ام نمز

 مهيلسي ناك مبعم ىدوجو بفتمأ ريغ . نيقفشم نيلجو اوناكسانلا

 . مهتمطيو

 فو بسلا اذهلو .٠ ةرشابم اهئالخا دمب ةلحلا ىف نازينلا تاعشأو

 ىف اهكلمت تناك ىلا باشخالا لك ةيدانلا تقرحأ هسفن تقولا

 ببسلا امأ . تاهينملا نم فآلا ةرشع غلبت ةراسخ تامحتو « قوسلا
 نيب ةتيم نارتقضعب تفشتك | اهم الف ءاهءاشخأ قرح ىلع اهلمح ىذلا
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 ءتاقفن لمحت ىف ةيدلبلا ىضمت نأ بجاولا نم ناك اذهمو . باشخألا

 هتسفنتو نوعاطلا راشتنا ىلع بلغتلا ف تحجب كلذ اهنكساو « ةظهاب
 ::ئرخأ ةّرِه ءادنتملا ةكدتلا

 دونملا نيب ىنأش مفتريو ىردق مظعي نأ ف اددن قوفاطلا ناكَو

 6 . ىلايلوؤسم تدادزاف ىنابجاو تفعاضتو لمع دادزاو « ءارقفلا

 رئاكتت نأىف ًايبس «اقيثوت اهدايدزاو نييبوروألاب ةديدحلا ىتالاصتا تناك

 . عيجلا ءاقلت ةيبدآلا قامازتلا

 معطلا سفن ىف « كالو ىربه » رتسع تفرعت ثقولا كلذ فو

 .باش ىلإ لسرأ ةليل تادف . « تسو » رتسع هيف تفرعن ىذلا ىناننلا

 . ىنلباقي نأ ىف هتبغر ًايدبم «هتقاطب ىنع ةديعب ةدئام ىلع لك أي ناك
 لعفف « ىدئام لع سواحلا ىنكراشي نأ هتلأسف

 .ى كلاقم تأرق الو 0:36 «  دقاتلا » ريرحت ريت كس انأ 2

 او ٠ كارأ نأ ىف ةحلم ةبغرب ترعش نوعاطلا ىشفت نع فحصلا

 : « ٠ ةصرفلا هدب ديعسل

 .ههمف كفن ١ ذا[ لباقي لوأذنم 4 كالو 0 رتسم كلم دقلو

 انءارآ نأرهظو ءانتقالع تقئوت ءاقل لوأ ذتمو ٠ صالخالاو ةحارصلا

 هيفو « ةطيسبلا ةايحلا ًابح ناك . ةرهوجلا لئاسلا لكى قفتت انئدابمو

 اهح رخو هلقع مثالت ىتلا ءايشألا لكذ فني نأ نم هنكمت ةردان ةءافك

 هتناك هنايح ىف اهتدحأ ىتلا تابالقنالا ضعب نأ ىتح « لمعلا زيح يل



 ٠ اهيف ةالالاو فرطتلا نع الضف اهلعاس تنبو ةبوقوم

 . مو.دمب اموب ةيلالا اهتاقفتو اهؤابعأ ديزت ىدنهلاىأرا الإ كفاكو

 لاق ٠ ًاجعْزم ناك اهللاح نع © تسو » رئسم نم هتماست ريرقت لوأو

 لب . هتمقوت ىذلا حبرلا كلذ لمعلا نم رظتنأ ال ىلا 2  هريرقت ىف

 تارخأتم كلانهو « ةبترم تسيل بتكلاف . ةراسخ انلانت نأ ىشخأ
 فرعي لوأ ىلع امل فقي نأ عيطتسيال ناسنالا نكلو  اهليصحت بجي
 ىف قاطنلا ةعساو ةرامب مايقلل ةسام ةجاح كلانهو ٠ فصوي رخآ وأ

 قاف . كجعزت نأ بجي ال هلك اذه تأ ريغ ٠ لمعلا فارطأ لك
 00 عيطتسأ ام ردق ىلع لاوحألا اسما نا نا ةوعاج
 . « لصحأ مل مأ حبر ىلع تلصحأ

 ىأر نأ درحمي لمعلا « ثسو » رسم كرس نأ نكمملا نم ناكو

 هنأ مقاولاو . همولأ نأ هجو ىل نكي ملو « دوقفم حبرلا ىف هلمأ تنأ
 نأ ريغ نم برم لمعلا نأب هتمهوأ ىنأل ؛ ىنيضاقي نأ هقح نم ناك

 ةملكب اموي. هوفتي مل هنكلو . كلذ ىلع مطاق ناهرب ىدي نيب نوكب
 لمجمألا اذه نأب ترعش نأ ريغ . لماقلا وأ ىوكشلا حير اهنم مشي
 . جالس ريرغ ىنأب نظي ©« ثسو » رتسم

 تنكو . لاثآ لاو ةرئاس 4 كس ال: اس ياتك تيقن

 ةطحلا ىلع ىنعدويل رضح دقو ءابلك ةقثلا « كالوب » رتسم ىف تقثو دق

 . هب فنشأ ف وسىلأ ىل دك أو ؛ قيرطلا لالخ هأرقأل اباتك ىعم كرتو
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 هده ىتح » هناونع ىذلا « نكسر 0( تانك ناكف باتكلا اذه امأ

 ٠ انام 'آ'اط]15 آالذأ ا ( ةياهنلا

 . ىنلتخا دقل ٠ هدم لس قدي نم تاتكلا ىأ نأ عطتسأ م

 - ةعاس نورشعو ةميرأ لاتان ىلإ جريسن اهوح نم رفسلا ةفاسمو

 «ةليللا كلت مإنأ نأ مطتسأ ل نكلو . ءاسلا ىف نابرود ىلإ راطقلا لصوف

 دل ءوضلاب (ديقمم ةانيملا .ق قاع وعلا نأ كويصادف تدك قاف

 فيلأت ىرم ًاباتك تأرق دق نك ألو . باتكلا نم هتددمتسا

 اباتك تأرق نأ ردن ةيساردلا ىتايح قف . ثقولا كلذ لبق « نكسر »

 نكي مل « ةماعلا ةايلا ىلا تفلد نأ دعبو « ةيسردلا نوتملا نع اجراخ

 نم ةدمتسملا ىتفرعم نأ اذه ىلع بترتو . ةءارقلل فاك تقو نم ىدل

 ديقلا اذه ءارج نم ًاريثك دقفأ ل ىنأب دقتعأو . ةليثش تناك بتكلا

 مظهأ ىنتلعح قءارق ةلق نأ دقتعأ كلذ نم دضلا ىلع لب . ىرجلا

 القنا ثدحي نأ عاطتسا ىذلا ديحولا باتكسلاو . ًايفاك امنه تأرقام

 قغشلو - ةلابنلا هذه ىتح «  نكسر » باتك وه قايح ىف ًاعيرس

 ٠ ةيتارحكلا ةغللا ىلا هتهحرب هب

 قمحأ نم اضن أذه « نكسر » باتك ىف تيفكتما نا فقر

 باتكلا نأ ىف ببسلا وه اذه ناكو : تادقتعلا نم ىسفنىف لصأت ام

 القنا ثدحأ نأ ىلع ىنلمحو ؛ ءاليتسالا لك ىلع ىلوتساو ىنيلتخا

 ظقوي نأ عيطتسي ىذلا لجرلا كلذ وه رعاشلا ناف . ىتايح ىف ايرهوج
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 ريثأتلا ىف نيواستم ءارعشلا لك سيلو . ناسنالا بلق ىف نماكلا ريكنا

 . هريغ ةأشن نع اهسياقم فلتخم' ةأشن شنب انا ناسنا لكن آل
 « ! نكسر » ميلاعت اهب تمهف ىتلا ةروصلا كيلاو

 عومجملا ريخ ىف لومشم درفلا ريخ نا - الوأ
 نأ ىف « قالحلا لمعل ىتلا ةميقلا سفن هل ىلاحلا لمع نإ  ًايناث

 ٠ هلمع نم شيعي نأ ىف قحلا امهيلكل

 ىه  ىوديلا عناصلاو عرازلا ةايح ىأ لمعلا ةايح نأ  ًائلاث

 . لقاعلا ناسنالاب ةريدحلا ةايحلا

 نكلو « هب رعشأ تنكف ىناثلا امأ . لوألا ملعتلا فرعأ تنكو
 « نكسر » نأ ريغ : لإب ىلع ىل أرطي ملف ثلاثلا امأو ٠ ًامامت هنأ ال

 ثلاثلاو ىناثلا نيميلعتلا نأب دقتعأ ام ردق ىلع ًاحضاو ايلج ىبامأ هلعج

 . لوالا ىف ناحدني اعا

 عضوم ميلاعتلا هذه عضأ فلأال ةقرح ىفو رجفلا عم تظقيتساو
 . ذيفنتلا

 « نكسر » باتكر ثأ نم ناك ايف « تسو » رسم عم تشتقانتو

 ةعرزم ىلا « ىدنهلا ىأرلا » لقنن نأ هيلع ثحرتقاو «ىلقعو ىسفن ىف

 نونعيو ةيواستم ًاروجأ نوضاقتب مهنيبح قرعيو عسيملا اهيف لمعي

 انددحو ىجرتقم لع « تسو » رتسم قفاوو . غارفلا تقو ىف ةعبطلاب
 ٠ ةيموقلاو نوللا نع رظنلا ضغ عم ؛ ناسنا لكل ًارجأ تاهينج ةثالث
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 ةعبطملاف نوامعي نيذلا لاعلاةرشعلا لقي لبف .ةلكشم انتبحاو نكلو

 اننأ ريغ ؟ اذبك نيعم رجأب نومنةيو ةعرزم ىلإ اهعم اولقتني نأ ىلع

 ددلا رجلا مهنم لبقي ال ىذلا نأب رمألا اذه ىف ريكقتلا نم انيهننا

 ىرت ىتلا ضارغألا نم برقتي نأ اجردت دهتجيو « وه اك هرجأ قبب
 ٠ ةديدجلا ةرمعتسلا ىف ًاوضع حبصي ىنح اهلا

 دحأ 6 يدناغ لالن اجش » ةعبطملا ىف نوامعي اوناك نيذلا نيب نم

 هيف تشقان ىذلا تقولا سفن ىف ىحرتقمب هيلا تيلدأف . ىبامعأ ءانبأ

 هركص كتم قوما ةتكلو + دالوأو جوز هل ناكو : 14 ل

 لأسي وأ شقاني نأ ريغ نم قفاوف . ىب هتقثل « ىنعيطيو ىعم لمعي نأ
 وه ىكيئاكيم لجر انعم ناكو . نيملا كلذ ذنم قنك ىف لظو . الاؤس

 حرتقلا اوامقي مف نوقابلا امأ . ًاضيأحرتقلا لبقف « ىباوسدنفوغ »

 يهدأ ةريضم لإ نم نوعس مهنأب قوحراص مبكلو

 عم بيترتلا اذهنم غر فأل نيموي نم رثك أ ىلا جتحأإل ىنأ ركذنأو
 تاطحمىدحا نم ًابيرق عقتضرأ ةعطقءارش نعتناعأل الا فو . لاملا

 ىعد ةعرزمب قاعتي ضرع ىبلصوف . نابرود نم برقلاب ديدحلا كس
 ءاهنياعتل « ثسو ارتسم ىحصبو تدهذو_ ماظ0ءهق# ب ( ءاقنملا »

 ىلع ىوتحم « ضرالا نم « ارك أ » نيرشع تيرتشا عوبسأ ىفو

 ةحاسم اهراوجي ناكو . وجتاملاو لاقتربلا رجش نم ليلقو ليمج عوبني

 قيد تيبو راثلا راجشأ نم ريك ًاددعابيف « ارك أ » نينامت غلبت



 ب اةبءاد

 نم افلأ انمث نينثالا ىف انعفدو ٠ اضرأ ةحايملا ةدها اد راكاف  فزخشت

 . ةيزيلجتالا تابينحلا

 هله لثاع ام لك ىف ىدعاسو ىنوع « ىجيوتسر ىسراب » ناكو

 ةيديدح ةلظم ضاقنأ ىفرصت تحن عضوو . لمعلا اذهب نتف . عيراشلا

 نيل هر نيرا شي قالماسو انا اوم نين افويعو بيك
 ' , ةميطملل ناكم ةماقا ىلع رروبلا برح ىف ىعم اوامع

 نم دنهلا نم ىعم اومدق نيذلا كئلوأ لمحأ ى لمعأ تأدبو

 لامعأب نيلوغشم م اوناكو « ةيقيرفا ىنونج ىف اولمعيل ءاقدصألاو براقألا

 نم ناكف « ةورثلا نع اوثحبيل دالسبلا كلت اوطيه مهنأ ىلع . ةفلتخح

 . ىعم باهذلا ىلع قفاو ضعبلا نكلو ؛ مهيونتسأ نأ لامعألا قشأ
 هناف « ىدناغ لالتجام » مسا الإ مهئاعأ نم انه لعسأ نأ كل سلو
 امأ . لوألا مهامعأ ىلإ نوقابلا داع نيح ىف ؛ ىعم قب هدحو
 هتحضتو هتيافكبو « ىوأد عم هولدب قليل هلمع كرت دقف « لالتحام »

 نيذلا عم لوألا فصلا ىف عضوي نأ قحتس « لمعلا ليبس ىف هتتاّيسأو
 ًاعناص ناك هنأ نع الضف « ةفينعلا ةيقاللا بيراجتلا هذه ىف ىنونواع

 هعما :اينسأ سح ةضانلا هذه نم وهو . عانصلا 00 ف

 . ةئئاقلا سأر ىف

 ةديدشلا تابقعلا نم مغرأا لعو 150 5 ةنس ءاقنعلا ةرمعتسم تك

 .٠ نآلا ىتح ةرمعتسأا هذه نع ردصنت تلازام ( ىدنهلاىأ للا » ناف



 ووو
 ةرمعتسم نع ةديرحلا نم ددع لوأ ردصي نأ نيهلا نم نكي لو

 ددعلا رادصا رذعتل ءامينيعب نيطايتحا تذخما دق نك ١ مل اذاو « ءاقنعلا

 نوكت نأ ىف ةبغر نم ىدل نكي مف ٠ اناتب هرمأ انك رتلو « كانه لوألا

 عم ةمءالم رثكأ أ ديلاب اهترادا نأ تركقو ؛ ةعبطلا ةرادال ةل 1 انيدلإ

 . اودي ىعارإلا لمعلا لك نوكب نأ ىلع تمزع 5 « ةديدملا ةئيبلا
 ةإآ اتعم انلقن « ذيفنتلا نكمت ريغ رمألا اذه نوكي نأ ةيشخ نكلو

 « ثسو » رسم ىلع تحرتقا ىنأ ريغ ٠ لورتبلاب رادت « ةعبطملا ةرادال

 اذا ام ةلاح ىف ديلاب ةعبطلا ريد نأ نكي ايش بحطصنف طاتحت نأ

 ةوقب ةعبطلا رادت نأ اهم نكي ةاجع ىرتشاف . لمعلا نع ةلآلا تلطعت
 . دعاوسلا

 ةفوفصلا "قحضلا انطيو دقق: هليل لوأ :تيشع ان: ىضأ قلو
 . نارودلا نع تلطعت ةلآلا نكلو « ةعبطملا ةساحن ىلع فورحلاب

 رتسمو لمعف ٠ اانا نم حلصيل ايدك نابرود نم انيعدتساف

 قالقلا انالوتو . ىودج ريغب نكلو « اءاطتساام لك «تسو »

 لاقو عمدلاب ناتقرورغم هانيعو اريخأ « تسو 0( رام لا ىمفن# اميغ

 رودصلا نعةفيحصلا لطعتتنأ ىشخأو ء رودنال فوس ةلآلا نا >- ىل

 ٠ « اهداعيم ىف
 نم ةدئافال كلذكو . انل ةليح الف كلذك“ر مألا ناكاذا » : هتبجأف

 ٠ نأر شب عيطتسيام لك لمعت نأ.ىف ةدئافلا نكلو . عومللا فرذ



 . « ؟ ديلا ةلجع ىف تركف لبف . هلمعي

 مايقلل ةيافكلا انيف سيلو ؟ اهنوريدب نيذلا لاجرلا نبأ نكسلو »
 نوبعتم انلاجرو « اهيلع نوبوانتي لاجر عبرأ ىلا جاتحت اننا . اهئابعأب
 . « ءايعالا تح

 نوراجنلا ناكو ؛ دعي تمت دق ةرمعتسلا ىف ءانبلا لامعأ نكت ملو

 هل تلقف . ةعبطملا ةرحح ىق ضرأألا ىلع ًاماين مهي - يل انعم نولازيال

 نأ ىغبني هنا ؟ نيراجنلا ءالؤهم مفتن 00 » « مهيلا اريشم
 « انلوانتم ىف لازتال ةليسولا هذه نأ نظأو . لمعلا ىف ليللا ىغقن

 نأ نيح ىف ع نيراجتلا ظقوأ نأ ىلع رسجأ الف انأ امأ » « ىنباجأف

 ٠ « كابنالا مهعرصي داكي انلاحر.

 ٠ اولاقو « طغضيىلا اوحاتحي لف . مهنت :وعمتبلطو نيراحنلا تظقيأف

 باطو ةجاحلا تقو ىف عيطتسنام ىدؤن نأل دادغتسا ىلع نكت م ملاذا »

 ىلع اوناكف انلاحر امأ . « ًاقاش سيل لمع هنا ؟ انيف ةدئاف أف « نوعلا

 . لمعلا دادعتسا

 ةينغأ ىنغي أبو 4 سا ريراسأ ىلع حرفلا ربظ دقلو

 ندوجولا نم لكذ خأو «نيراجنلا تبوانف . لمعلا انأدب امدنع اهبحي

 ناكو . حابصلا نم ةعباسلا ةعاسلا ىتح لمعن انالظو ؛ ىلاوتلا ىلع هرود

 نسحتسملا نم هنأ « ثسو » رتسمل تلقف ؛ ريثك لمع انمامأ لازال



 عاطتسا اذاف «ةلآلا رودت نأ نكملا نم ناكنأ ىريل سدنبملا ظقون نأ

 . بسانلا داعيملا ىف انلمع نم غرفن نأ اننكم أ اهربد نأ

 ةاهرسوب .ةلآلا ةزعطن لا 2 نهلذ © كسول“ سنن ةظشأو

 حرفلا تاوصأ تلاعتو . ىلوألا ةيرجتلاتبرج نأ درجمي ةلآلا ترادام

 ناك ؟ اذه تدع كك 2 كدا نكلو» ةقلطلا تارك

 حابصلا اذه ىف ةلآلا رودت فيكو ًاثيع بهذ دهج نم انفرص ام لك
 بءصلا نم «  ثتسو » رسم ىنباجأف ؟ ام للخ اهم نكي م نأك

 ءانكولس لثم نايحألا ضعب كلست دق تالآلا نا . ببسلا فرعت نأ

 . ةحارلا ىلإ جاتحتق

 ءاقتقلا ة رييعم ةايسأ لإ كرت ذم اك قينع نو نفح فاو

 نأ ةيساسآلا قركسف تناكو . ليلق ريغ اه ماقملا مطتسأ ل نكلو

 ىلع لصحأق ءاقنعلا ىف اهتيفصت دعب ميقأو اجردت ةيئاضقلا ىلامعأ نصأ
 ءاقثعلا داعساب لمعلا ةداعس ىتحاو ىنيبح قرعو ىدعاس ةوقب ىثاعم

 نأ ىلع ىيراجت ىنتلددقف . اذه نوكي نأ ردقلا أشي مل نكلو . اهلهأو

 باجي تدجو ىتكلو . هرومأ رد هلا نأ نيح ىف ركفي ناسنالا
 الو نذا ةيمهأ الف « قحلا نع ثحبلا وه ضرفلا ناك اميح هنأ اذه

 ةحبتنلا نأل « ءرلا اهيف ركفي ىتلا تاعورشملا لشفت نأ ىف ريكفت

 -م) ١ (



 . مقوتن امم لضفأ نوكت ام بلاغو لب ارش نوكست نلف« تناك امهم
 ىتلا ثداوحلاو « ءاقتعلا هيف تبا ىذلا هجتتملا ناف ٠ ناك أذكهو

 . لوقلا قالطا ىلع ًارش نكت مل اهسيسأت دعب ثعقو

 هتوق ىلع لصمي ءاقتعلا ةرمعتسم ىف مبقم لكل مجن نأ لجأ نمو
 اهنم الك ًاماسقأ ةعبطلا ءانب لوح ةعقاولا ضرألا انمسق ؛ هدعاس ةوقب

 اهنم مسق لكى و . اهنم مسق ىلع ىيصن عقوو ٠ « تارك 1 » ثالث
 ميقن نأ انتبغر تناكو . ديدملا نم داوعأ ىلع امئق بشملا نم تيب انينب
 نكلو « ةقورحلا تانبللا نم ًاثويب وأ نيطلا تانبل نم ًاضاوك أ
 الضف « اندراوم عم نزاوتي الامم ةقفنلا ريثك عورشلا نأ انل حضتا

 . نك تقو برقأىف هناكم ىف رقتسينأ فبغرب ناك ناسنا لكن أ نع

 « تامف ام لكب « كالوب الكرخ جربسن اهوج ىلا تدعالو

 هرورس ناكف ٠ ىناهجتتمو ىراكفأ ىلع تبوانت ىتلا تابالقتالا لكبو

 جئاتنلا هذه هل ناك هايا ىضرقأ ىذلا باتكلا نأ فرع ام دنع اهظع

 اذه ىف كرتشأ نأ نكملا نم سيلأ » قوش ىف ىبلأسو . ةذيعبلا

 اذا عيطتست كنا . كلش نودب »  الئاف هتبحأف 6 ديدجلا عورشلا

 « مات دادعتسا ىلع ىلا »  ىنباجأف « ة رمعتسلا ىف ك ريقت نأ وأ

 . انعم كرتشاو «  ىتلبقو تلضفت اذا

 ادحاو ًارهش هيدل نأب هسيئر رذنأو . هتعزع ةوقب ىقرسأ دقلو
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 ىذلا داعيللا ىف ءاقنعلا ىلا اهدعب لصوو . لمعلا ةدعل كري فوس

 ام ناعرسو )0 هترشاعم نسحو هتفلاب عيبا بولق رسأ دقلو , ةهوددح

 ٠ ءاقنعلا ةرسأ ىف ًابوبحم ًاوضع حبصأ

 ءاقنعلا ىف ةايحلا نأ دجو اذلو . هتعيبط ىف ليصأ رصنع ةطاسلا نا

 . ءالا ىف كمسلا حبس ابيف حبسف « هيلع ًاديدج ًاًئيش تسيل

0 

 ديعس نيما ذاتس الل ةيبرعلا ةروثلا باتك أرقا



 ضع قائلا لصفلا

 وأوزلا رو"

 ريخ دئارجلا تاقانت ىتح « ثداوحلا هذه ىلع ليوط نمز ضع ل

 دض ةنيغض ةيأ لمحأ نك أو . لاتان ىف 4< وأوزلا » اه ماق ةروث

 تناك هنأ نع ًامغر « ةيقيرفا ىنونجي ايقم ايدنه اورضي ل مهناف « ولوزلا
 نأ دقتعأ كاذ ذا تنكو . ةروثلا هذه رمأ ىف ةريثك كوكس قرواست

 ىلع لمعال الإ ضرألا هذه رهظ قوف دجوت مل ةيناطيربلا ةيوطاربمالا
 ىأ ىنمتأ نأ نع امل ءالولاب قلطلا ىروعش لاح دقلو . ةيناسنالا ريخ

 وأ ةروثلا ىف واوزلا ةيقحأ نكن ىل اذلو . ةيروطاربمالاب قحلي ررض

 ةوق لاتان ىف ناكو . رمالا ىف مطاقلا ىكح ىف رؤي امم يبتيقحأ مدع ٠

 ابيلا مغت نأ تاظلسلا قح نْم ناكو « غافدلل ةدعم نيعوطتملا نم

 مايقلل لعفلاب تتبع ةوقلا هذه نأ تأرقو . اهئاول تح لمعلل ءاشت نم
 قلصو « لاتان ةموكح اياعر نم ىسفن ريتعأ تنك الو . ةروثلا عمقب

 ك احلا ىلإ تبتك « اهل ريملا بحو اهيلع فطعلا ىلع ةمئق ةقيثو اهم
 نوك أ نال ةرورض نأ كانه تناك أذإ ىدادعتسا نع ًاربعم ماعلا

 نسح نمو ٠ لوبقلاب اباتك روفلا ىلع ىلإ لسرأف . ةيدنه فاعسا ةقرف



 ع 991! -
 لسرأ نأ لبق ةيرورضلا تابيترتلا لك تذذتا دق تنك ىنا ظحلا
 ىف سب كر نأ « ىضرع لبق اذإ ) تمرع دق تنكو ٠ هيلا ىلاطخ

 ىلا ىجوز بهذتو رتصأ اتي « كالوب » رجيف جريسن اهوج

 لك ى جوز نم ىتلتأ نأب ًاديعس ماودلا ىلع تنكو اقل مقوم

 ابهنأ ركذتأ لو « ًاضيأ ةرلا هذه ةدعاقلا ءىطخم لف ةدعاسمو نوع

 .ىتايح ةليط لاوحألا هذه لثمىف ىندارا نود تلاحو ىهحو ىف تفقو

 ةدعاسم تيبلطو نابرود ىلا تيهذ ؛ 1 احلا باتك ىنلصو نأ درجعو

 ىف انكو « ريبك دع ىلإ ا نكي ملو . دونحلا نم لاجر
 امأ ٠ ىريغ نييتارجكلا نم ةعبرأ مهنم الجر نيرشعو ةعبرأ ةياهنلا

 ًادحاو ادعام ؛ مثدوقع ثبتنا ا رع ا

 . رارحألا نييتابلا نمناك

 نم مفرب نأ ةروثلا عاضخال تبهذ ىتلا ةقرفلا بيط دارأ دقلو

 «ةتقؤم ةيبرح ةبتر ىف ديلاقتلا اقبط ىننيعف ىتمبم ىلع نوهم نأو ىردق
 تاصو الو . ىتبتر نم لقأ بتر ىف مهتبختنا نيرخآلا نم ةثالث نيعو
 ىنعمي ةروث كانه تأ ىلع لدن ةلالد ىأ كانه دجأ ل ةروثلا ناديم
 روطتت تايارطضالا لعج ىذلا امأ . ةمواقملل رثأ ىأ رأ لو ٠ ةملكلا

 هعابتا ىلا حصن ولوزلا ءامعز نم امعز نأ ىلإ مجريف« ةروث ىمسي ام ىلإ
 ىلع ىدتعاو ؛ ةموكملا اهتضرف ةديدج ةبيرض مفد نع عانتمالاب

 « رمألا نم نكي امهمو ٠ اييبجيل هتقطنم ىلا ىضم شيجلا نم شيواج
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 ةأيه ةسائر ىلا تلصو امدنع تطبتغاو « ولوزلا نم تناك قطاوع ناف

 نم ىحرملا ضيرمت ىف رصحنيس ىساسألا انلمع نأ تريخأو شيملا
 قشتسلاب هل دوهعملا بيبطلا طباضلا انب بحر دقلو . ولوزلا لاجر
 ىحرج ضيرمت ىلع اومدقي نأ نوضفرب نييبوروألا نا انللاقو . ىبرحلا
 داكي هنأو «ةيانعلا مدعو لاهالا نم نفعتت تذسأ مهحارج ناو؛ دوسلا

 ةدحانمدقم نأ دقتعي هنأ كلذ ىلإ فاض لب , لاخلا كلت ىلع هريص دقفي

 تاربطلاو ةطبرألاب اندوز ام ناعرسو « نيك اسلل ءالؤه ذاقتال ةيهلإ
 . انآرع نويلوزلا جهتباو ٠ تقؤلا ىشتسلا ىلإ انبحطصاو اهريغو
 ىتلا ةيديدحلا نابضقلا ايانث نم انيلع نولطي اوناك ضيبلا دونحلا نأ ريغ

 ىلع نوبصي «ضفر اماف « راوثلا حارجبىنعن ال ْنَأب اننورغيو مهنع انلصفت
 ءالؤبم طلتخا نا ليلق دعب تمطتساو . متشلاو بابسلا عاونأ ولوزلا

 > . مهلطخ نع اوملقأو اننوؤش ىف لخدتلا نع اوفكف « دونجلا

 ٠ برح ةحاس ىف اوحرحي مل مهضيرمتب انيلا دبع نبذلا ىجرجلا نا

 :يبكواس ىف هابتشالادرجل مهلع ضبقىرسأ ةقيقحلا ىف مهنم ءزج ناكو
 احارج عهماسجسأ ىف داملا ثدحأو اودلجف مدلج رمأ لارملا نكلو
 اوناكف نورخآلا امأ . لامهالاو ةيانعلا مدع نم نفمتت تذخأ « ةغيلب

 «راوثلا لعوانلا قالطا ءانثأىف أطخ اوحرجةموكحلل نيلاوملا ولوزلا نم

 دهع اذه لمع نع الضفو . مهحارج اهم نوبصعي بئاصع اوطعأ اذاو

 اذه ناكو . ضيبلا دونجلل ةبودألا فرصو ريقاقعلا ضعب بيكرتب ىلا
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 قشتسلا ققلماك ةنس هيلع تنرم دق تنك ىنأل « ىلع ًائيه الهس لمعلا

 اذه ىلمع قيرط نم تطلتخاو . « ذوب » روتكد هسسأ ىذلا ريغصلا

 لاقتنالا ةعرس اهنم بلطي ةقرف ىف لمعن اتكو . نييبوروألا نم ريثكب
 ريم اًميح هجوتن نأب تابلعتلا اهيلا تردص دقو . ناكم ىلا ناكم نم
 درجمبو ٠ ةاشمال ًائاسرفبلاغلا ف لقنتت انكو .رطخلل ًاهحو كلانه نأب

 تالاقنلا انعمو نيلجار مدقتت نأ انمزاي هناكم نم انميخم كرحتي نأ
 نأ انررطضا نا تارم ثالث وأ نيترم ثدحو . انفاتك أ ىلع ابلمحت

 انأيه « انيهذ اًيح نكلو ٠ مويلا ىف اليم نيعبرأ انمادقأ ىلع ىشع
 انتالاقت ىف مخل ىلا لمحت انكو . هزجتنو هب موقت ىتناسنا لمعل هللا

 مهضركو مهحارجب ىمنوأطش نوحرحي اوناك نيذلا نيلاوملاواوزلا ىحرج

 اهلا نع الضف ةديدخلا بيراجتلاب ةئيلم ولوزلا ةروث تناكدقلو

 ىروظت مل « اهتدح ىلع «ريوبلا برح ناف .:ريكفتلل ةعساو ةدامب ىنتدوز

 ةروثلا هذهنا . ولوزلاةروث ىنترهظأ ام ردقي بورحلا عئاظف نم ءىشرلع

 . ةيرشبلا حاورألا هتدام ًاديص تناكلب « موبفملا ىنعلاب ًابرح نكت ل

 ىذلا زيلجتالا نم نيريثكلا ىأر ناك لب ء ىدحو ىأر اذه نكي و

 تاقلطلا ىود مون لك ةحيبص كينذأ عرقي نألو . مهتداحا نأ قديع

 ؛ملألاو تولا رشنتو رجفنتف ةنمآلا تالحملا ىلع دونملا اهرثتي ىتلا

 ساق ناحتمال « تولا مريسم ىلع رثتني نيذلا طسو ىف شيعت نأو
 تدردزا ىنكلو . كتايح ىف برجتام عنشأ نم ةبرج لب « باصعالل



 تا

 ,ضيرمت ىلع ىتقرف لمع رصنقا امدنع صخألا ىلعوءريصب ةريرلا ةعرجلا
 امم اذه ىلمع ناكنف . دحأ مهم ىنع ال مهم نمن لولو . ولوزلا ىحرج

 ٠ ىبأادجو ىضربو ىريمض حير

 ريكفتلا ىلع لمحي امه اذه نم رثك أ وهام كلانه نك نكلو

 .ىفو لالتلا نيبو . نارمعلا ةردان ناكسلا ةليلق ةعقب تناكو . لمأتلاو

 لاقي نيذلا ءاعدولا ولوزلا رئاظح رثتنت تناك« راوغألاو نايدولا لالخ
 درفت وأ ىحرجيب ًابوحصم يشمأ تنك الكو ٠ « نوشحوتم » مبيف

 . قيم ركف ةسيرف عقأ « ةئداحلا ةدحولا كلت ىف ىسفنب

 © ايراش اهارب » هوعدن ىذلا ىيدلا أدبلا كلذ المأتم رسنأ تذخأ

 نأ نكمي امو « تاوهشلا طبضو ةفعلا ةاعارم هزصخو 8هطس عدد

 نم قمعأ روغ ىف ىنادقتعم ترقتساو « تانومضلا نم هيلع موقي
 هتاوهشلا طيضيلا ةجاحلارادقم دعب تققح دق نك أ لو . ىسفن راوغأ

 نا ءالحب ىل ربظ نكلو « تاذلا قيقحم ىلع لمعلا ليبس ىف ةرابطلاو

 ققحينأ نكمال« ةوق نم هحور ىفام لك ةيناسنالا مدخن نأ ديرب ىذلا
 ةريثك اصرف ىدل نا نيملا كلذ ىف ىدنع تيثو . اذه ريغب هضرغ

 هاش الو ىناو ؛ عونلا اذه نم تامدخ اهيف ىدُؤأ نأ عيطتسأ ىرخأ

 هتاوهش ىف ًارومنم تالظ انأ اذا اهتيدأت نع ارجاع ىسفن دجأ فوس
 . ىلعو ٠ مهتيبرت ىلع مايقلاو لافطألا باقعا ىفو اهّئارسمو ةايملا هذه
 هةوهشلا ةيحان : نيتيحانلا شيعا نأ عيطتسأ ال ىنأ ىنيقي ىف تبن ةلجلا



 - ؟ءاآادح

 نوأ ىف ىسفنب فذقأ نأ ىلع مدقأل تنك ام: ىننا ىلع . حورلا ةيحانو

 . ًادددج الفط بقترت تناكىتجوز نا ول ةيماحلا ةيسفنلا ةكرعلا هذه

 محلاصم ةمدخ نوكَت « ايراش اهاربلا  دعاوق ىلا نكرت نأ ريغ نف
 ناف « اهدعاوق انيعو اذا امأ ٠ ةعاجلا حلاص ةاعارم عم ةقفتم ريغ ةرسألا

 .ترعشاذهلكى تركف نأ دمبو . اهنيب قيفوتلا نكع نيفرطلاحلاصم
 .ىزع ناكو ٠ ًايئابن ًادهع اذه ىلع ىسفن دهاعأ نأىف ةبغرلا هؤشنم قلقب

 دجو كلذكو . ام ةروصىلع جاهبالل ًاردصم دهعلا اذه دقعأ نا ىلع

 مقانلا لمعلل ًاباوبأ ىلامأ حتفف ءدادتمالاو لسرتلل الام روصتلا

 هتاياغ ىهتنتال

 رتسمو لالنج امو لالنجاش تحنأف ءاقنعلا ةرمعتسم تلصو اماف

 ةركفلا اوبحأف مثريغ تحتاف ا« ًايراشامهاربلا عوضوم ىف تثسو

 اوربظي نأ نع اوناوتي ل مهنكلو . دبعلا ذخا ةرورضا ىهشوبقاودبأو

 ذفني ذخأ مهضعب نأ ىلع . ةمهلا هذهم مايقلا اهلطتي ىتلا تابوعصلا

 .تنكو . فرعأ ام ىلع مهضعب حجو « « ايراش امهاربلا » دعاوق ةبالصي

 دعاوق ىعرا نأ ىلع ًادمع ىسفن ىلع تمطقو « نيعقاولا عم تعقو دق

 .تفرع دق نك 14 ىنا مقاولاو ٠ ةايحلا ىدم اهذفتاو « ايراش اهاربلا»

 .قفألا ةعس نم هيف ال ربصو ةوق نم لمعلا اذهم مايقلا بلطتيام رادقم

 مويلا ىتح لازأ امو . ةيرشبلا سوفنلا ابماما لءاضتت ىلا ةمظعلاو

 - هجول ًابجو ىاما فقتو ىقيرطىف ىنففداصت لمعلا اذهم مايقلا باعصو
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 نم ةناكمو ًاردق نمزلا عم دادزت تناك هتمطق ىذلا دبعلا ةميق نأ ىلع
 ةهفات نوكت « ايراش اهاريلا » نودب ةايحلا نأب تنمأ دقل ىتح « ىسفن

 فرعت ال متاوسلا ناف ٠ ةيناويحلا ىلا برقأ نوكستو لب « ال معطالو
 نأ عيطتسي هنأل ناسنا وبف ناسنالا امأ . سفنلا طبضل ىنعم اهعبطب
 ىف ةالاغمو طارفا هنا ةيئيدلا انبتك نم ىل ربظام لكو . هسفن طبضي
 نم ىرأ تنك ام دضلا ىلع نآلا ىل رهظي « « ايراش اهاربلا» حادتما
 ىدنع دادزي رمألا اذهو « ةقللا بيراجتلا ىلع مئاقو حيحص هنا « لبق

 : نيس ا
 ةيلعافلاو ةلماشلا ةوقلا كلت نم اهيف اع « ايراشاما ريلا نا تيد

 تسيل اهناو « ًانيه الهس المع اهلاءارم نوكست نأ نكمال « ةماثلا
 ايراشاهاربلا نا ةقبقح . هيف ماكتحالاو هدحو مسحلاب قلعتي ًائيش

 كلذ . كلذ دنع ىهنت ال اهنكلو « هديبقتو مسجلا ىف مكتحالإب أدبت
 ناف . ةئيسلاراكفألا نيبو ناسنالا نييةلوايحلا اّمح ىضتقي اهلاتك ١ نأل
 ىف « مالحألا » هرواست نا نكمي ال « انمؤم ناكاذا « ايراش امهاربلا»
 ليوط رفس « ةيانلا هذه ىلا لوصولا لبق هماماو « مسجلا ةمهم عبشي نأ
 . اهملا همطقي نأ نم دبال

 دييقت ىف ايراش اهاربلا ةاعارم نأ لوقأ نأ نم دب الف ىسفن نع امأ
 قح لوقأ نأ عيطتسا ىناف مويلا اما . ةيساق ةبعص تناك هدحو مسجلا
 اهدنع ردقا ىتلا ةيافلا ىلإ لصا نأ ىتاما نكلو . اذه نم جان ىلإ
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 ىنزومت هنا اذهم دصقأ الو ىرهوج رمأ اذهو « ىركسف ىف مكتحأ نأ

 رمأ نم ةريح ىف لازأام ىنأل نكلو ٠ الك. ةدارالا وأ ةوقلا وأ ةعزملا

 كشأ امو . ةئيسلا راكفألا هقيرط نم ىنوزنت ىذلا ىلا عبنلا كلذ

 ىلا هنم ذفنتو هجلت ىذلابابلا هب قلثي ىذلا حاتفملا هيدل ناسنالا نأ ىف

 نع شتفي نأ ناسنا لكل نكلو . اهيف بوغرلا ريغ راكفألا هلقع
 انل كرت دقلو . هريغ نم نوعلا دمتسي نأ ريغ نم هدحصو حاتفلا كلذ

 انل اوكرتي مل فسألا عم مهنكلو ٠ مهيراجت نوفارعلاو نوسيدقلا

 هلا ل ل

 ةيانعلا قيرط وه ؛ دحاو قيرط نم نايتأي اما ةيرحلاو لاكلا نأل
 ًانتوتم هللا ءارو ثحبلا ىف مثرامعأ اونفأ نيذلا انل كرت اذاو « ةيلزألا

 ىف اوقال ام فصو:تثلم ظعتسفسهتس# « امانامأر » باتك لثم ةسدقم

 نأ ريغ نمو . فوصنو فشقت نم اهيف اولواز امو « ةنوشخ نم ةايحلا
 انراكفأ ىف لماكلا ماكتحألا ناف « ةيسدقلا هتيانع ىلا انسفنأب لست

 لكهتنمضت ىذلا ىساسألا أدبلا وه اذهو . الماك نوكي نإ اهدييقتو

 قايحتاظحل نم ةظهل لكى هقدص ققحال ىناو . ةسدقلا بتكلا
 « ايراش !هاربلاب » زوفلا ءارو ىسفن اهيف دهجا ىتلا

 وحن هجنا ىتتلعج ةبجو جريسن اهوج ىف ثداوحلا تذخأ دقلو -

 ةوكودهدهطق 7 اهارح ايتسلا ليبس ىف لمعلل ًاديبمت ىسفن رييطت

 ةيبلسلا ةمواقملا ٍلعىدناغ اعابم هفلطأ ىذلا ممالاوهو حورلاةوقو قحلاةوق اهاننم 60



 مع "وع

 قايح ىف تمقو ىتلا ةيرهوجلا ثداوحلا لكنا حوضو. نآلا ىرأل ىناو

 ىبقن ىلع همطقأ نأل ىندعت تناك امنا « دهعلا اذه ىلع تبترت ىنتلاو

 لف دوجو هل ناك « اهارج ايتس » هتوعد ىذلا أدملا ناف . ىحورو

 «دلو » امدنع أديلا اذهنا قحلا ىو . مسالا اذه هل عضوب نأ لبق نم
 ةفللا ىف لمعتسن انك دقف . « وهام » لوقأ نأ عيطتسأ نك أم
 « ةيبلسلا ةمواقملا » ىزلحتالا حالطصالا « ةيتارحكحلا »

 نم ةيعمج ىف تنك ايو . هفصنل وأ هنع ريمثل ظدووزاع 6 هزكا هع

 ةقيقح ىلع لدب الو دودملا قيض حالطصالا اذه نأ تيأر نييبوروألا
 « هرعأ ىلع بولغلا فيعضلا حالس هنا ضرف دقف . ةحيمص ةلالد أدبلا
 لامعأ ىلا أجلي دق ةياهنلا ىف هنا وأ « ةيهاركلاب الوشدمزوكي دق هنأو
 ىتلا كرحلا ةقيقح نع تنبأو تالوخدلا هذه لك تللح اذلو ٠ فنعلا

 ةلك دونحلا تحني نأ اذه عم يرورضلا نم ناكف ٠ دونما اهم موقي
 . اهرامغ نوضوخم ىتلا ةكرعما ةقيقح ىلع ةيلح ةحضاو ةلالد لدن

 « أدبلا ةقيقح ىلع ادلع امنا قلطت ةلكى لع مقأ نأ عطتسأ مل ىنا ريغ

 تددحو « ىدنهلا ىأرلا » تاحفص ىلع نالعالا ىلا تأمل كلذاو

 زاف ةياهنلا ىفو . حالطصا موقأ حرتقي ىذلا ءىراقلا اهللني ةزئاج

 ف 52 ىهو 4 اهارج ايتس » ةلك ثحنب « ىداغ لالنجام »

 اهغاصو 4 ةبالص : اهارجأ » و « قح : تاس » نيعطقم نم ةيدنهلا

 لجأو نييأ اهلعجأنأ ىف ًابحىنا ريغ ٠ ةرئالا لانو 500ه عهطق اذكه



 - #هوادح

 ةيتارجكلا ةغللا ف تلخدف « « اهارج ايتس » 5:3ههدهط# ىلا اهتريغ

 اهارج ايتسلا خيرات امأ . دونهلا اهضوي ىتلا ةكرعلا ةقيقح ىلع لدتل

 ىف صخألا ىلعو « ةيقيرفا بونج ىف ىنايح خيرات نع ةرابع وهف

 ٠ ةيئانلا ةراقلا كلت ىف قدصلا مازتلا ىف ةقاشلا ىيراجي

 ضرع باصت نأ دعب تولا نم تارم ثالث ىجوز تحن دقل
 . ةيداع ةيلزنم ةبودأ ىلا ًاعحار اهؤافش ناك ث الثلا تارلا ىف ٠ لاضع

 « اهارج ايتسلا كراعم ىدحا ضو انك ىلوألا ةرلا تضرم ام دنعو'

 .فيزنلا نم تابونب باصتتناكو . اهآدحا ضوخمنْنأ كشو ىلع انكوأ

 نه تضاوتو ةيحارس لعوامل ءالطألا نع نكس دا قطنعتو

 روتكدلا ناكو « ةليحن ةلوزوم اهارت تنكو . ليلق ددرت دعب اهئارجا ىلع

 مغر « تحج ةيامعلا نكلو ٠ ريدخت ريغب ةيلمعلا ىرحي نأل ًارطضم

 . لاثلا ةردان ةعاجشب اهتلمتحا اهنا شهدملا نكلو . ًاريثك تلأت اهلا

 اهابتناو ًاحودمم ًادهج اهوم افرصف اهتمدخ ىلع هحوزو روتكدلا ماقو

 بهذأ نأ ىل زاجأف روتكدلا لضفتو « نايرود ىف اذه عقوو ٠ ًايناسنا

 ةضيرلا ىلع قلق ىف نوك أ ال نأو جريسن اهوج ىلا

 « ىابرتسك » نا هيف ءاج باطخ ىنلصو لئالق مايأ لالخ ىفو

 ( اهشارف ىف سولملا عيطتست ال ةفيعض اهناو « تناك امم أوسا تحبصأ

 هنأب ملع ىلع د وتك دلا ناكو «ساوحلا تدقفو ءامغالاب ةرم تديصا ابناو
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 نم اينوفيلت ىنبطاخف . ىتقفاوم ريغ نماجل وأ ارم اهيطعي نا هل زوجال

 عيطتسا ال ىنأب هتبجأف .لجعلا قرم ىطعت نأىلع قفاوال جربسن اهوج

 . نا اهعم عيطتست ةلاح ىف تناكاذا اهنكلو « اذبك ًاحيرصت ىطعأ نأ
 فيك لمفت نأىف ةرح اهلاو « اهمأر ذخؤوي نأ بجاولا نف« ددرتامع ربعت
 : الئاق روتكدلا ىنعطاقف . ديرت

 بجاولا نا . رمألا ىف ةضيرلا ىأر علطتسأ نا ضفرا نكلو »-

 ءاشأ ام فصأ نأ ىف ًارح ىكرتت ل اذاف ٠ كسفنب روضحلل كوعدي

 « . كجوز ءافش ةيلوؤسم لمحتا نل ىناف « ةيذغألا فانصأ نم

 ىنربخأف روتكذلا تلباقو « مويلا سفن ىف نايرود ىلا راطقلا تبكرف
 ىذلا تقولا ىف لجعلا قرم كجوز تيطعأ ىنا » الئاق دوهعلا هئودبم
 : : هتحاف 6 اينوفيلت هيف كتلك

 ىباحأف . « ًاشغ روتكدلا ةرضحاي اذه دعا ىلا 2

 . ضير ءاذمن وأ ءواد فصأ نأ ىف شغلل هجو ىأ ىرأ ال ىنا »

 اناضرم شغن نأ ةليضفلا نم هنأ ءابطألا سشاعم نحن ربتعن ةقيقملا فو
 ٠ « ةيرشب ةايح ذقتن نأ ليبس ىف مهمراقأ وأ

 ًاريخ الجر بيبطلا ناكو . ائداه تللظ ىنكلو « ملألا نرسغ

 ىذلا ليخأا نم ديق قنع ىف هجوزلو هل حبصأو . ىل ًايصخش ًاقيدصو

 - ةيبطلا هئارآل عوضخلا لبقأ نأل ًادعتسم كأ مل ىنكلو « ىسني ال

 . هل تلقف
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 نأ عيطتسأ ال ىلا . نآلا لمعن نأ حرتقت اذام روتكد اي ىفربخ »
 ىلا كلذ ىدأ ولو « لحملا قرم وأ الط ىجوز ىطمت نأ لاح 5

 هباوج ناكف . « ءايشألا هذه ىطاعتت نأ ىه لبقت ملام ؛ اهنوم
 كنأ كربخأ ىنكلو ٠ كتفسلف ىلع لظت نأ ىف رح تنأ

 قلطلا رايخلا ىلنوكي نأ نم دب الف « كجوز جالعب ىلإ دهعت تمدام
 كلأسأ ىتاف ء اذه ىلع قفاوت ال تنك اذإ امأ . ءاشأ ام اهطعأ نأ ىف
 تحن تومت اهارأ تأ عيطتسأ ال ىتا كساس اعنا اذا
 : 6« ققس

 | « ؟ نآلا اهلقتأ نأ لع بجي هنأ اذهم ىنعت له 2

 اذاف . ارح كرتأ نأ ديرأ امنا ىنا ؟ ابلقنت نأ كتلأس ىتمو 2 -

 <« تانكملا نم انعاطتسم ىفام لكامل لمعن فوس ىجوزو ىتاف ؛تلمف

 نم لغاش لقأ كيدل نوكب نأ ريغ نم كلمع ةرشابمل بهذ نأ كنكميو
 « طيسبلا ءىثلا اذه مهفت نأ ميطتست ال تنك اذا كنكلو ٠ اهتيحان
 . « قبب نم كجوز لقنت نأ كلأسأ نأل ىنرطضت كلناف

 لاقو « ةقفاولا لكى أر ىلع قفاوف * ىعم ناك ى ئانبأ دحأ نأ نظأو

 نم لاح ىأب لجعلا قرم ىطعت بتمأ بحي ال « ىلبرتسك » نأب
 تناك اهنا قحلا فو . ىجوز مم تملكت كلذ دمبو ٠ لاوحألا

 نأتيأر ىنكلو . عوضولا اذهىف اهمأر ذخأ هعم رذعتي ًافعض ةفيعض

 ناك ام لكن ع اهنربخأو . اذه لمفأ نأ ءالؤم ناك ناو « ئجاو نم



 - ”ءرةغاح

 : ةلئاق امطاق ًاباوج ىنتباجأف . روتكدلا نيبو ىتيد

 هذه ىف ءايشألا ردنأ نم نا ٠ لجعلا قرم ىطاعتأ نل ىنا »
 نأ لضفأل ىناو ٠ ةيناسنالا لمتكم ةايحلا هذه ىف ءرلا دلوب نأ ايندلا

 6 تايانادلا هذه لفع سس نقدأ نأ نم« كيعارذ نإب تومأ

 يبأر عبتت نأ ىلع ةربجم تسيل اهمنأ اهتربخأ مث « اهيلإ تلسوتق
 محلا نولك أي نييكودنه نم اهتآزتجا الاثمأ اهل تيورو ٠ ىهذمو

  تلاقف نلت لو ةيلص تلظ اهنكلو ٠ ءاودك رجلا نوطاعتيو
 . 6 لاحلا ىف ناكملا اذه نم ىنلقنت نأ كيلا لسوتأ ال

 . لاعفنالا نم ءىشب نكلو « ابلقتأ نأ ىلع تمزعو . تطبتغاف
 ! ىل لاقف . اهمزع نغ روتكدلا تريخأ مث

 مجحن نأ كيلع بجاولا نم ناك . لجرلا هيأ بلص تنأ ك 2 -
 نأب كحراصال ىناو . لالا هذه ىلع ىهو رمألا ىف اهشقانت نأ نع
 فوقولا عيطتست ال اهما . لاقتنالاب ال حمست ةلاح ىف. تسيل كجوز

 ىف تنام اهمأ تعمس اذا بجعأ نل ىناو ٠ ةدحاو ةظحل اهياجر ىلع
 لعفت نأىف رح تنأف « اذه ىلع امزاعلازنال تنك اذإنكلو .قيرطلا
 رطاخأأ نأ ىناف « لجعلا قرم اهطعت مل اذا كنأ اذه ىلع ديزأو .ءاشت ام
 , « ًادحاو امون ىتبب ىف اهلبقأ نأب

 رطلا تناكو ٠ اوت روتكذلا تيب كرتتو اهلقنن نأ ىلع انممص اذه ىلع
 راطقلا ذخأن نأ انيلع ناكو . ءىثلا ضعب ةديعب ةطعحلاو « ًاذاذر لزني



 ىقب « ابنم ةسرقلا ةطملا نم انازت اذا « ءاقنعلا ةرمعتسم ىلا نابرود نم

 ةميظعةرطاخم رطاخأ تنك ىنأ ىف كش الو.افصنو نيليم مطقن نأ انيلع

 تيضف « هللا ةقثلا ريثك تنك ىنكلو « جرح قزأم ىف ىسفنب فذقأو

 رتسم ىلا ةلاسرهعمو انمدقتيل ةرمعتسلاىلا الوسر تلسرأف . ىجاو مثأ

 كبش نم ريرس «  كلمه » هعمو ةطحلا ىف انرظتنيل « ثسو »

 اوامحيل لاجر ةتسو راحلا ءالا نم ىرخأو نخاسلا نبللا نم ةجاجزو

 رداغي راطق لوأى اهلقنأ نأ عيطتسال « دب ةبرع » ترجأتساو ٠ جوز
 ٠ انرفاسو لاحلا كلت ىلع ىهو راطقلا اهتنكرأو ؛ نايرود

 دضلا ىلع لب ٠ اهعجشي نل جايتحا ىف « ىايرتسك » نكت ملو

 « مت الف « ثداح ىأ ىل ثدحي نا » ةلئاق ىعور نم نكست تذخأ

 تايذفلا نماَئيش تعرجدق نكست لو ؛ماظعلاو دلحلا نم صفقابم أاكتناكو

 ةيوعلا لدي نأ :ودمتلا نم ناكو.6 ليوظ ةطخلا تيصوو مايأ ةدعلا

 ىلإ لصنل“ ةليوط ةفاسم ريسن نأ انيلع ناكفةضيرلا لقنتل ةطحلا لخاد

 نمو ٠ ةيرعلا لخاد اهتسلجأ ىتح ىعازذ نيب اهلمحف . راطقلا ةبرع
 ىئاما جالعلاب اهاوق درتست تأدب كلانهو « كمهلا 2ىلع اهاتلمح ةطحلا

 ب 83206 :هاطتع ؟عماسعما |

 انواز ءاقنعلا ةرمعتسم انطوبه نم ةئالث وأ نيمو ىغم دعب

 ىف اندانعب ع دق ناكو 3 نببلا لاحبر 57 ل 5981311 - ©« ىتاوس »؛

 نا ور ال
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 ةحيصن عمسن نأب انيرغيل انيلع اقافشا رضحف « روتكدلا ةحيصن ضفر
 امل نيرضاح سامدرو لاليئام ؛ ثلاثلاو ىناثلا ىانبا ناكو ٠ بيبطلا

 اذا ةينيدلا ةبحولا نم ررض ال هنأب انيرغي ذخأو . لجرلا كلذ انراز

 « ونام » ةعيرش نم ابعطتقا ةينيد صوصن ىلإ ًادنتسم ؛محلاا انيطاعت

 ةثقانلا هذه ىف همم ىثمتأ نأ تهركف . ةيدنملا عئارشلا مدقأ ىهو

 ..هل ًامارتحا اهمامأ دير ام لوقي هتكرتن ىنكلو («ىجوز ةرضح ىق

 ةحاح ىف نك أو 6 ونام » نع اهرك ذ ىتلاتايآلا فرعأ تنكو

 فرعأ تنك لب . محللا لك أ زاومب منتقأ ىكل ىممس ىلع داعت نأل

 لاوقألا هذه نأ دقتعت ةينيد ةسردم كلانه نأ نم فرعي امن رثك أ

 نش كلش ا فن نافت# وكم بق اننا ضرب قطو جب ةيوقكم

 ناعيا تنأ ام « ةينيدلا صوصنلا نع رظنلا فرصب ةيئابنلا ةايحلاب

 تناك ةينيدلا صوصنلا نأ ىلع . عزعزتي ال ًاتباث ناك« ىابرتسك»

 لحت نأل اهدنع ةيفاك تناك اهفالسأ ديلاقت نكلو « هفرعت ال ازغل

 لك أ ةزاجا نأ امبيبأ ةديقعب ناداولا مسقأو ٠ ناميالا ةلزنم ىف اهبلق نم

 : ةلئاق ىابرتسك هتباجأ ةظحللا تاذ ىفو . نوكت نل محلا

 : نل كلذ ناف « قح نم كلاوقأ ىف نكي امهم . ىاوسلا ىديس ه
 نأ كيلا لسوتأل ىناو ٠ محللا لكأب ءافشلا بلطأ نأ ىلع ىنلمحي

 ؛ىدلوو ىجوز عم رمألا ف شقانت نأ كلوءاذه نم رثك أب ىحعرال

 .ء 2 ةيبناو تف هش انآ امأ
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 نا ةيتابنلا ةايحلا جلاعت ىتلا بتكلا ضعب ىف تأرق دق تنكو
 ديقت كلذ نم دضلا ىلع هناو ؛ناسنالا ءاذغىف ايساسأ ارصنع سيل مللا

 . حللا اهيلا فاضي ىتلا ةيذغألا ديفت امم رثك أ حلما نم ةيلاحلا ةيذغألا

 ةيذغألا نم دافتسا دق نييراشامهر لا دحأ نأ فيك تحيتنتسا انه نمو

 اودافتي نأ بحي ماسجألا فاعض نأ كلذك تأرقو . حللا نم ةيلاخلا

 دعب ىابرتسك نأ كاذ ذا ثدحو.اهم نيمرغملا نم تنكو؛لوقبلا ىطاعت

 ربظو « اهدواع فيزنلا نكلو اليلق ثحارتسا ةيلمملا امل تيرجأ نأ

 نكت مو . هدحو ىثاملا جالعلا هيف دفي ملوءداح ثيم ربظم ىف ضرلا

 ىف ىنضراعت نكست ل اهنكلو « اهلمعتسأ ىتلا جالعلا عاونأ ىف ةقئاو

 عاونأ لك تلثف اماف ٠ ةيجراخلا ةدعاسلاب نيعتسأ نأ ىنلأست ملو . ءىش

 ءرمألا ءىداب لبقت لف . لوقبلاو حلا لك أ ىدافتت نأ اهنلأس ؛ جالعلا

 .عو ولا اذه ىف ةاقثلا لاوقأ ىلع ًادنتسم اهبلا ىتالسوت نم مغرلا ىلع

 نع ملقأ نأ عيطتسأ ال ًايصخش انأ ىتأب ىتتهباج « قيضلا اهنم غلب او

 نآ ىف تررسو تلأتف . اهنع علقأ نأ ىنم بلط ول ءايشألا هذه ىطاعت

 قطعو امل ىبح اهيف امل رهظأ ىتلا ةصرفلا تيطعأ ىنأل تررس . دحاو

 | ١ . الل تلقف « اهيلع

 نأب بيبطلا ىنحصنو ًايضيرم تنك اذا ىناف  ةئطخم كنا »

 لمعأ نأ ىف ددرتأ ال ىناف « ىتيذغأ ىف اهريغ وأ ءايشالا هذه ىداقتأ

 نع ملقأس ةيبط ةروشم ىأ نيغ نم ىتاف . كيلا نكلو . هتروشمب
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 , « لعفت مل مأ كلذ تنأ تامفأ ءاوس « ةلماكة نس لوقبلاو عللا لكأأ

 . كل هللا رفغ ءىنعاس »  قيمع نزح ىف تلاقو ةفينع ةزه اهلوتف

 قاو ٠ تنأ نع ملع ىلع انأو كادحتأ ال نأ ىلع 5500

 لطختتنأ ءامسلا قحب نكلو ٠ ءايشألا هذه ىطاعت نع ملقأ نأب كدعأ

 اهتبحأف « هلاّيحا عيطتسأ ال ريثك اذه نا . دبعلا.اذه نم كسفن

 كش الو « كل اريخ ءايشألا هذه ىطاعت نع كعالقا ىف نا »

 انو كتم نسحتتو كلذ نم نديفتست فوس كنأ نم اقلطم ىدنع

 و . الزاه ال ًاداج اييلع هتمطق دبع نم ىسفن للحأ نا ىنافانأ

 ءرلا اهم ديقي ىتلا دويفلا لكن آل هذيفنتب ديفتسأ ٌفوس ىلأ دكؤلا

 ىنيكرتت نأ كلأسأ اذلو . ريخلاب هيلع دوعي امن « اهثعاوب تناك امهم هسفنأ

 ىلع كل ايبدأ اعيجشتو « ىسشنل اناحتتمأ نوكي فوس اذه نا . ىنأشو

 ةلئاق نأشو ىنتكرتف « . كمزع ىذفنت نأ

 اهاتيع تضافو ٠ « دحأل ىنصت نإ كنا ٠ دج دينع كنا »

0 

 قح وهو ءاهارحايتسلا ٌةوق يل ثداحلا اذه دعأ نأ ديرأ ىلا

 . قايح ىف اهرك ذأ ىتلا تايرك ذلا ىلحأ نم

 نأ عيطتسأ الو . ةعرس اهحص درتست ىابرتسك تأدب اذه دعب

 مأ « لوقبلاو مللا نم ةيلاخلا ةيذغألا ىلإ ًاعجار اذه ناك أ لوقأ
 هببس ناك وأ « لمعلا اذه لثم ىلع بترتت ىتلا ىرخألا تاريغتلا ىلا



 زيثات لإ مأ :<ناحقو اننا ةودعدفازت ةعباتم ىف ىسارم ةدش

 ديعتست تذخأ اهنأ مقاولاو . ةثداحلا اهتعدتسا ىتلا ةيلقعلا ةمدصلا

 بيبط ىنأب ىرخأ ةرهش انأ تيسكو «فيزللا فقوو « ةعرسب اهتحص

 ٠ ىلاحوو

 رك ذنأ الو . ديدحلا جبنلا عابتاب نسحأ ىتلاح نأب ترعشف انأ امأ

 ةنسلا ترمو . اهكرت ىلع ىسفن تدهاع ىتلا ءايشألا ف تسغر ىنأ

 ةيرجتلا تناكو . تناك ام ىدارال اعوضخ دشأ ىماوح نأ تدجوف

 ةدم جبنلا كلذ ىعارأ تيضف سفنلا طبض ىلا ليم دادزب نأ ىف ايس

 دنهل ىلإ ىلدوع دعب ةليوط
 اوناك نمم ريثك ىلع لوقبلاو حللا نع عالقالا جالع تضرف دقلو

 راما تمت وبا نوتح ف نم نواه

 زاكفا لك نأب منتقم قاف ًايبدأ نكلو « مسقني هني ىأرلاف ةيبطلا ةبجولا

 طبضي ىذلا لجرلا هيلع فكمي ىذلا 0 نا ٠ حورلل ديفم تاذلل

 دشني ىذلا لجرلا هيلع فكمي ىذلا ءاذغلا نع فلتخم نأ بجي هسفن

 ٠ ةايللا قرط ةيقب ىف امبفالتخا اذه ىف نافلتخم امبف . تاذزملا

 نودقفيو نومزبم ام ابلاغ « ايراشاهربلا » ىلا نوعلطتي نيذلا نا

 هيلع فكعي ال ةايحلا ىف قيرط ذاب « مهتياغ ىلا لوصولا ىلع ةردقلا

 أ تاذاملا ىلع نوبكلا الا



 تع ُتلاَملا لصفلا

 حورلا فيش

 ةيمسحلا مهتيبرت نم ريثكب قشأ ةمهم ىحورلا دالوألا فيقثت ناك

 ىرأ ام ىلا غلبال ةينيدلا بتكلا ىلا الأ تنك املقو . ىلقعلا مهفيقتتو

 نم دال ذيمات لك نأ دقتعأ تنك ةرورضلابو .٠ فيفثتلا اذه نم هيلا

 اذه ىلعو . ةسدقلا هبنكب ةفرعم :ىلع نوكي نآو هنيد رصانعب لي نأ
 ىنا ريغ ٠ عيطتسأ ام ردق ىلع مهل اهنقلاو ةفرعلا هذه لف دع تنخلا

 لغشأ نأ لبق تنكو . لقعلا فيقثتلا نم ءزج اذه نأ دقتعأ تنك

 جربسن اهوج نم برقلاب  ىوتسلوت ةعرزم ىف لافطألا مياعتب ىسفن
 نيك مورا تق نأ كح دق مينافللا وتقتل نارك فو

 قالخألا ىنيت نأ كيلع « حورلا ىوقت نأ لجأ نمو . هتاذب لقتسم

 نأب نقوا لب . كتاذ قيقحت ىلع لمعت نأو هّللاب ةفرعم كيدل نوكت نأو

 ميلعتلاو ةيبرتلا بورض لكن أو . لافطألا ةيبرت ىف ىرهوج رمأ كاذ

 اهعفت نم ربك أ اهررض نكي مل نا ؛ مدع لب وغفل حورلا فيقثت ريغ نم

 تنذخأ ؟ ىورلا فيقثلا اذهرانصلا نقلا ةدعاق ةنأ ىلعو نذا فيكو

 نع اديعب اذه ناك نكلو .ةيبدألا ةفاقثلا ف بتك نم الوصف مهل أرقأ



 فيقثت نأ تدجو « ىوقنو دتشت مهب اص تأدب الو . ىنيضري نا
 نوكتال ةيمسجلا ةيبرتلا نأ اكو * بتكلا قيرط نم نوكي نل حولا
 ةنارلاب الا نوكينال ىلقعلا فيقثتلا نا اكو « مسجلا ةنارم قيرط نم الأ-

 اذهو : ةيحوراا ةنارلاب الا نوكي نا ورا بيذهلا كلذك « ةيلقعلا
 نوك أ نأ ةفاخسلا نمل هناو ٠ هقالخأو للا ةايح ىلع رك و
 ىف حجني نا نابج ملعمو ٠ قدملا دالوألا عا نأ لواحأ مث ابوذك
 طيش ىلع ةردقلا نع ديعب لجرو ؛ مادقالاو ةعاجشلا دالوألا سب نأ
 سفنلا طبض ةليضفريدقت هذيمالت ىف سرفغي نأ نم نكمتي نل ؛ ع سفنلا
 اس الاثمو ايلمع اسرد ًااناو ًاروكذ لافطالل نوك أ نأ ىلادبف
 حبصأف ةيآلا تبلقنا اتهنمو . . لئاضفلا نم مهيف سرغب نأ ديريام ذفنب
 لجأ نم ولو « اهقتسم ًاريخ شيعأ نأ ةرورضنوملع نيبلعم ىل لافطألا
 ىتلا دويقلاو ماظنلا ةاعارم نا لوقأ دقو . العآلا لئلا مهل برضأ نأ
 ءالؤه كح ىلا بلاغلا ىف عجرت «ىوتسلوت ةعرزم ىف يسفن اهم تديق
 . مهفيقثت ىلع موقأ أ تنك نيذلا لافطألا
 . ماصخلاو بذكلا ريثك « ماظنا عضخالو عبطلا ىشحو ممدحأ 1
 . ىباصعأ تحاتهاو تبضغو ٠ لذبتو رحفتاف هرم ةعبط هيلع بلغو

 هذه نكلو « ىذيمالت ىلع ًاباقع ضرفأ نأ ىلع تدومت دق نك مو

 مافتأو هشقانا نأ اذه عم تاواح نأ ريغ تضنلا" قكلتما ةرلا

 لف . ىنعدخيو ىلع لاتحي نأ لواح نأي هلذبت دازو « ًادينع ناكف « هعم
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 ىلع هتبرضو ىنم ةبيرق تناك ةرطسع تكسمأو اربع اذه ىلع قطأ

 ظحال هنأ نم نيقي ىلعل ىناو « هتبرض امدنع تضفتنا ىنأ ديب ٠ هعارذ

 . نيعمجأ مهيلع ًاديدج ناك ثداحلا اذه نأ ىف كش الو . ىنارطضا

 مصي ل هنا ىف ةيير الو « ةرفثلاو حفصلا ىنلأسي ذخأو داولا حاصق

 سفن نم ىل ليكي نأ ىلع ًارداق ناكل ب « دحلا اذه ىلا هتلآ ةءرضلا نال

 ىف باصعالا ىوق مسجلا ىوتسم ًادلو ناكدقق « ديزأو هل تلكام
 ملألا ةميق ًاردقم حاص هنا ةقيقملا نكلو . هرمع نم ةرشع ةعباسلا

 دمي لو . ةليسولا هذه ىلا ءوجللا ىلا تررطضا ىنأل ءهب ترعش ىذلا

 رفغتسأ نآلا ىتح لازأ امو . ىتعاط مدعو ىدانع ىلا كلذ دعب دلولا اذه

 نوك نأ ىشخأل ىناو . ًامغرم هيلا تررطضا ىذلا فنعلا اذه نع

 ةفافشلا ىحور نعال؛ةنماكلا ىتيشحو نع مويلا كلذ ىف هل تفشك دق

 :ةيلورلا

 رك ذنأو ٠ ىندبلا باقعلا ىف نوضراعي نيذلا نم ماودلا ىلع تنك

 دتمو . ًاينامج ًاباقع ىئانبأ دحأ بقاعأ نأ اهيف تررطضا ةدحأو ةره

 طع وأ اقمم تنك اذاام نيتسأ نأ عطتسأ لل مويلا ىتح نيحلا كلذ

 ىلأل « ميوق ريغ اكلسم ناكك لذ نا حجارلا نمو . اصعلا لامعتسا ىف

 ولو « باقمعلا لازنا ىف ةيغرلاو بضغلا ريثأت تحن اصعلا باّمع تعقو

 تربتعال اذا « ىمغو ىردص قيض نع ريبعت درحم ناك ب اقعلا كلذ نأ

 نم ًاجيزم ناك اهتركذ ىتلا لالا ف ثعابلأ نكلو . رربم رمأ هنا
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 ريكفتلا ىلا تداحلا اذه ىتزفحو . ًاعم ىسالاو بضفلا نم . نينثالا

 ىأ ىلا فرعأ تسلو . لافطألا موقت ىف اذه نم لثمأ اقيرط ىنماعو

 كلذ ناف . هتيور ىذلا ثداحلا ىف ةركتبلا ةقيرطلا هذه ىدحت دح

 انسحت نسحم هكولس نأ نظأ الو « ًامامت ثداحلا ىسنام ناءرس ىقفلا

 معلا بجاو وهام لك أ هجو ىلع مبفأ ىنلمح ثداحلا نا ريغ . ًارهاظ

 نايتفلا اهف رهظأىتلا ثادوحلا كلذ دعب ترركت دقلو . ةديمؤلت ءاذا

 تققحت دقلو . ىدبلا باقعلا ىلإ طق أأ | ىنكلو « كواسلا ءوس

 « ةيحوراا ةفاقثلا "ىدابم تانبلاو دالوألا ىف ثبأ نأ ىتلواحم ءانثأ

 . ىمسالا اهرثأو حورلا ةوق ءىث دعب ائيش مهفأ نأ تعطتسا ىلا

 مل ةلكشم ىلإ ىرظن خابنلاك رتسم هجو نأ ىوتسلو' ةعرزم ىف ناك

 نايتفلا ضعب نا تلق نأ ل قبس دقح٠ لبق نم اهيف تركف دق نك أ

 .دعاوقلاو ماظنلا ةاعارم نع نديعب كواسلا ىثئيس اوناك ةعرزملا ىف

 ةثالثلا ىدالوأ طلتخم ذخأ ءالؤه. عمو . ءادلبو 2 ب نم ناكو

 لعج ادهو٠ مهلك اش ىلع مث نيذلا دالوألا 0 فرع لال ب يوي

 ةسايكلا مدع نم هنا ىلا فرصناههابتنا نكلو . قلق ىف خابتلاكر سم

 : ًاموي ىل لاقو . نايتفلا ءالؤه عم نوطاتخي ىدالوأ لمجأ نا

 ال نايتفلا ءالؤه عم نوطلتخمي كدالوأ لعجت نأ ىف كتقيرط نا »

 ةرشعلا هذه قيرط نم ميقالخأ طحنت فوس كدالوأ نا . اهملع قفاؤأ

 رتسم هْيلإ ىنبحو ىلا لاكشالا اذه نا رك ذأ الو . « ةعسلا
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 : تلق ام رك ذأ ىنكلو . كاذنيح ىبقلقأ دق خابنلاك

 ىيسلا ىلاسكلا ءالؤه نيبو ىدالوأ نيب قرفأ نأ عيطتسأ فيك »

 .الؤهو ٠ عيملا نع ةدحاو ةجردب الوؤسم ىسفن ريتعأ ىتا ؟ كولسلا

 ال ىذلا قحلاو . روضحلل مهموعد ىتال الإ انه ىلإ اورضحي مل نايتفلا

 دق انه ىلا مهروضحب مهما نودقتعي مثروما ءايلوأو مهما كيلع هيفخأ

 عهنا «فرعت انك وأ ءفرعن تنأو انأو . تايلوئسمو تابجاوب ىنومزلأ

 نأ ىنمزاي ناك . بعاتملا ضمب انل نودي فوس انه ىلإ مهروشحب

 نأ ىدالوأ ىلع بجي اذه ىلعو « انه ىلا نايتفلا ءالؤه رضحي

 عود ىف سرغأ نأ ىتديرتال كنأ ققحلا نمو ٠ مهعم اوشيعيو مهوطلاخي
 مهنأ ةركق مهلوقع ىف سرغت نلو . مثريمغ ىلع نولضفم مهنا ىدالوأ

 مم مبك ارتشاو.ةاوغلا قيرط ىف مثدوقت كنأ هانعمزاف«مثريغ نم لضفأ

 هذه نم نوردتقي فوس مهما نع الضف « ماظنلا متدوعي دالوألا ةيقب

 . حلاطلاو حلاصلا نيبو « ىشلاو ريخلا نيب مهسفنأل اوزيع نأ قيرطلا

 اهنا هلق قوم ريخلا نم ةيحان مهف تناك اذا هنأ دقتعن ال اذالو

 عيطتسأ ال ىناف « رمألا نم نكي امبمو ؟ نايبصلا نم مثريغ ىف تباثلا

 « ةرطاخلا ضعب اذه ىف ناكاذاو ؛ مهم ىدالوأ طالتخا ىدافتأ نأ

 « امل دمصن نأ انيحاوف

 تيأرام ىلع ةئيس نكت مل ةجيتتلا نكلو . هسأر ابتلاكر تسم زهف
 ضن انا نع الضف ٠ اوناك امم أوسأ اوحبصي مل ىدالوأ ناف . دعب امف



 تي 0 تح

 نم ًائيش رورغلا مهيف سرغ دق ناك اذا هنأ تير ٠ ام ةرث اونج مهنأ

 لك عم اوطلتخمي نأ اوملعتو « هرثأ ىحع دق اذه ناف ةيلضفأألاب مروعش

 اودوعتو اونرم مهنأ تيأر ٠ مهتاعزن وأ مويا ةاعارم ريغ نم دالوألا

 عم نوريخ دالوأ أشن اذا هنأ ىنتملع اههابشأو ةبرجتلا هذهو . ماظنلا

 ؛مهتعزن نم ًاّئيش اودقفي نا نيريملا ناف « مهم اوطلتخاو نيربرش دالوأ

 . مثرومأ ءايلواو مهئابا نيعا تحن ةءرجتلا موقت نأ طرش ىلع

 نوكي نيطلتخم نوأشني نيذلا دالوألا نأ ةرورض كلذ عبتتسي الو
 امدنع هنأ قملاو . قالخ الا ىودع وأ ةياوغلا نم ملل اظفاحم ميطالتخا

 ديعص ىف نوماعتيو مهمأشن فالتخا ىلع تانبلاو نايبصلا طلتخم

 ىسقأ نم ةبرجن لاحلا كلت نم نورجاوي نيماعلاو ءابآلا ناف « دحاو

 رذح ىلع ًاهئاد اونوكي نأ مهيلع ىضقي بحاولا نال نيزاعفلا

 او

 ناسنالا هحاوت ىتلا تابوعصلا رادقم ءىث دعب ًاًئيش نيبثأ تذخأ

 تنك" اذاف ٠ لثم ةقيرط ىلع اعم تانبو ًاتايبص ملعيو ىبري نأ دمعي ذا

 « مثرومأ ءايلوأ نم تنك ىنأ وأ مهتئشنتب هيلا دهعي ىذلا لجرلا كلذ

 نازح الاو تارسلا قف مهعم تههاسلو « مبمواق نحتمأ تذخأال نذا

 ليبسلا مهعم ثعبت الو « هل ضرعت ىتلا تالكشلا لح ىف مهتدعاسلو

 اذ ع ايف ميكراشأو ةيتفلا مهمآ فشتسأ نأ ىف موقألا

 ةسردلا ءاضعأ نم نينثا طوقسرابخأ ىنتلصونأ جريسن اهوج ىف تنك
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 نوسرامي لاجر طوقس نع ىنلصت ًارابخأ تلاو ٠ ابدأ اطوقس
 21 ريع أ وهبت نإ رقك رع نونرض قوقل كفاكم »و

 سفن قو + ةزلطم نيق ةقعاس ضاضفلا ىمأر لع ضفتاىدلا اذه

 ىنقفارب نأ ىلع خابتلاكر ثسم ممصو ٠ ءاقنعلا ىلإ راطقلا تذخأ مويلا

 هنأل ىدرفع بهذأ ىكرتي نأ أشي لو ٠ ىنزحو ىلارطضا ظحال دقف

 ىفانأ امّنبو . ىتتزحأو ىنتجاتها ىتلا رابخألا كلت ىلإ لمح ىذلا وه

 نأ اما هنأب ثرعش . ايعبتأ ىلا ةطللا تعرف ىريصي ترانتسا قيرطلا

 اذه وقس نعت ةحرد لا الوؤيس «نمالا لو ووك وأ معلا نوكيا

 حضو ًاديدحم ثداحلا اذه ءازا قيلوؤسم تددحت لاحلا ىفو . ذيماتلا

 ناك 1 نكلو © قتردح ادق كنوز تناكو + جلب الا حبصلا هناك ى

 كلذكو .اهريذحتب لفحأمل « ةرذاحلا نم فنأيو مياستلا ىلا ليك ىعبط

 ىللأو ىنزح نم ًاقيش ناققحي دق ةعيطخلا هذه ابكترا نيذللا نأب ترعش
 ًاييدأ ًاباقع ىسفت ىلع تضرف انأ اذا ةعانش نم امهلمع ىف ام رادقمو
 ةعست موص ترذنف . تذفن ام ناءرسو ٠ امهبنذ نع هب امل رفغتسأ

 - افصنو رهشأ ةعبرأ ةدحاو ةبجو الا ىطاعتأ ال نأب ًادهعو مايأ

 تبهذ نكلو « :ىزع نع ملقأ ىنلعجي نأ ىف خانبلاك رسم دهتجاو

 رب | قدور نارك مز ديار دع كاما لوا ىدس هتالسوت

 . راخلا هفطعو ةيجلا هتدارا مواقأ نأ أ عطتسأ 0 اهيف ىنكراشيل الا اهم

 0 لغم عدااليهانب ناب تربع اذه ىزع تدفع نأ كعل د



 ىضع فطلو « ديعب دح ىلا ريمضلا حيرتسم ضار ىنأب تسسحأو

 هذه ىلعو . امهلع ةقفشلاو فطعلاب ساسحا هلحم لحو « نيمرجلا ىلع

 تصخ-و ىرخأ ثاحباب تّقو . ءاعنقلا ةرمعتسم تلصو ةسفنلا ةلاحلا

 ريغ ٠ اهتقرعم ىلا ةجاح ىف تنك ىتلا ليصافتلا ضعب تفرعو رمألا
 هرادك الازد هنفضو وللا ك رهطابنكلو «ناسنالك تملآ ىرافك نا

 ام« ةئيطخلا اهيلع ىوطنت ىتلا ةعاشبلا رادقمب رعشي ناسنا لك ذخأو

 - لصأو ىوقأ تحبصأ تانبلابو دالوأالاب ىنطب رت تناكىتلا ةطبارلا نا

 لع قمرا « ةنسانلا هت لاصتا 4 كدا للعب كلذ دن عقو دقلو

 ريثكب ظعأ ةجيتنلا تناكف « امو رشع ةعبرأ ماد موصب هنع رفكأ نأ

 ٠ رظتنأ تنكامم

 نأ ىلعلا ىلع هنأ ثداوملا هذه نم جتنتسأ نأ ىضرغ نم سيلو

 .هذيمالت بوثذ نع ًاريفكتر صقت مأ لوطت ةدمل ًاموص هسفن ىلع ضرفي

 ءاودلا اذه ىلا ءوحللا ىعدتست ثداوح ضعب كلانه نأب مح ىكلو

 ٠ حورلا ةوقو ةريصبلا ذوفنب ايدب ءىني جبنلا اذه نا . فينعلا ىماقلا

 سال نا وأ « ذيماتلاو معلا نيب فطعلاو بملا دقفي نأ ثدحي اًميحو

 ىئاف ءامهنيب مارتحالا دقفي اميح وأ « ةيسفنلا ىلعلا قامعأ ذيملتلا ةثيطخ

 لعو . اغلاب ًاررض ناك اعدؤ « لحم نم هل نوكيأل موصلا نا دقتعأ

 موصلا جئاتن نم نوكي نأ لمت« ام ىف كوكشلا ىنرواست نأ نم مغرلا

 ةيلوؤسم لمحي اما ىلعلا نأ ىف كشأال يناف « تالاحلا هذه لثم ىف
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 . هذيمالت اهيف عقي ىتلا اياطخلا ءاقات ىربك

 ةجاح ىف ىنأب رعشأ ملو . انيلع ًابعص نكي مل ةرافك لوأل انذيفنت نا

 كلذ ىف تنك ىنأ رك ذأ نأ ىلو « ةيداعلا ىلامعأ نم ايش لطعأ نأ

 هتضرف ىذلا ىلاثلا مايصلا امأ . ةفرصلا هكاوفلا لع شيعأ تقولا

 ريخألا هفصن ىف بعتلا نم ريثكب هلالخ ترعش دقفءىسفن ىلع ةرافك

 ةميق ةنيب ةروص ىلع تبقف دق نك أمل ىنأ اذه ىف ببسلاو

 ىه امم لقأ تاقشلا لاّمحا ىلع قردق تناكف « اهرثأو « امانامارلا »

 نأ تع ىلا ةيلفملا ةقيرطلا قرغأ نك أ[ ىناف كلذ قوفو . نآلا

 ؛ءاملا نم ةريبك تايك ىطاعت ةرورض صخنالا ىلعو موصلا ىف عبتت

 5 : 00 ءوسو نايثغلا نم اهيطاعت عم ناسنالا رعش امهم

 رعشأ تنكو «معطلا هيرك ناكف ءءاملا نم اليلق الآ ىناثلا ىايص ءانثأ

 هقو « رهاظ فعضب هيف سحأو فحي ىئيرم أدبو . نايثنب ةيطاعت عم

 ىلعو ٠ ًادج تفاخ توصب الا مالكسلا مطتسأ مل ةريخالا ماأالا لالخ

 ىلإ جاتحأ امدنع ءالمالا قيرطب ىلامعأ يدؤأ تنك اذه نم مغرلا

 « امانامأرلا » نم عطاقم ماظنناب ىل أرقي نأ تدنعا املف . ءىش ةباتك

 ةوقلا نم ىدنع نأب رعشأ تأدب « ةسدقلا. بتكلا نم اهريغو

 . ةلجعتسملا لئاسلا لكى ف ىبأر ىدبأو شقانأ نأ نكي ام

 نم ريثكب كتحأ ىنتلعج ةريثك ثداوح قايح ىف ىل تمقو دقل

 تلا تيراجتلا لك لالخ ىف رعشأ ملف.« تاعاجبا نم ديدع ددمبو سانلا



 «دعاب أم براقأ اوناك أ ءاوس مهنيب قراف لقأب رعشأ ىنأ مهعم لسقو

 نم مأ نييكودنه « ناولالا ىوذ نم وأ ًاضيب « بناجأ مأ ىوق نم

 وأ نييسراف وأ نيماسم « ىرخالا دئاقعلا ىوذ فئاوطلا نم مثريغ

 ناس ا عستي مل ىبلق نأب ًانقوم لوقأو .:ةؤزه وأ :قراضت

 اهمالءىب ةصاخ ةليضف هذه نأ ىعدأ ال ىناىلع.قورفلا هذه لثع روعشلل

 تفكع ةنارم ةجيتن نكت ملو « ىقرطف نم اممقو ىعبط نم اءزج تناك

 «اسمهالا » ةاعارم فىتأش ناكامم دضلا ىلع « هيلاتيعس ضرغ وأ اهيلع

 . ايلعلا لئاضفلا نم اهريغو ( ةيوزعلا ) ايراش اهاريلاو ( فنعلا مدع )

 اباستقا ١ اتيتك اوااوبلخ تنم لاكن نع خذ

 نمو « ىعم نوميقي ىتكم ةبتك ناك: ةاماحلاب لغتشأ تنك الو. '

 ول اك اعاد مهلماعأ تنك ىفا رك ذال قاو . ىراصنو نويكو دنه مهنبب

 نم اوناك ول اك مهعم فرصتأ تنك لب ؛ ىتبارق ىوذو لهأ نم اوناك

 نأ تلواح ىه اذا جوز كراعأو فلتخأ تنكام آريثكو « قرسأ

 ا مهدحأ ناكو . رابثعالا اذه ىلع مهايا ىتلماعم قيرط ىف فقت

 موسعطم 5# سامتالا نم ةلالس نم اردحنم

 دفانم ال سيلو « ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع ةديشم:لزنلا تارحح تناك .:

 تاودألاو ليسنلا ةينأإل ةأيبم ةرجح لكت ناكو . ةرشابم جراخلا ىلا
 ؛مداخ ىلا ءايشألا هذه ةفاظنب ديعأث نك ىنأ نم مغرلا ىلعو .ىرخالا

 نوموش ةكلا ناكو عوز اهظحالتوأ ىسفنب .اهظحالا ًاهئاد تنك,



 نكلو ٠ مهتيب تيبلا نوربتعي اوناك مهنأل مهسفنأب مهتاودأ فيظنتب

 ةظحالمب مايقلا انبحاو نم ناكو«لمعلاىف ًاديدج ناك ىنارصنلا بتاكلا

 ناك انآ زيغأ « نرخآلا تاردنج خالل ىحوز تناكوإ» هقرطخ

 فلكت ىذلا دملا دنع فقت تابحاولا هذه لثمب اهمايق ىدم نأ ىرت

 لمتحم نكت ملو : انفلتخاف «ساجنألا نم صخش تاودأ ةظحالمب هيف

 . لمعلا اذبم ىه موقت نأ فنأت اهنأ نيح ىف « اهفيطنتب ىنعأ ىنارت نأ

 دقو ءاهمارظنب ىلدححم ىهو اهنبروص مويلا ىتح رك ذأ لازأ ام ناو

 تنشأ دقو ؛ عومدلا امهنم تطقاستو بضتلا نم اهانيع ترمحإ

 كلذ ىف ايات ادنوز تنك ىكلو .. تروينطلا اهدي قو لسلا طبه

 2 اهلوأو اهذوأ تذخأف « اهفقثمو اهماعم ىأ ربتعأ تنكو « ثقولا

 اهارأ نأب عنقأ نأ نع اديعب تنك ىنأ ف كشالو . امل ىبح قيرط

 ةطبتنم لمعلا اذهب موقت نأ ديرأ تنك لب ٠ اهيدي ىف توسلللا لمحت
 هذه لثم ىرأ نأ عيطتسأ ال ىلا »  ىتوص اعفار امل تاقق . ةرورسم

 1 . ©« ىلزنم ىف تاهرللا

 ىتتباجأف «أيماد ًامهس تناك ول امابلق تالكلا هذه تقرتخا دقلو

 كلت ىف تيسنف ٠ « بهذأ ىكرتاو نذا كل كتيب عد » - بضغ ىف

 تكسمأو ةقفشلاو تظلا كانانحلا سورس قدح يبق ةعيلا

 ةلابق مقي ناك ىذا. ىجراخلا بابلا وحن ةنيكسلا ةأ أرلأ يحس اعدم

 )م-٠١(
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 رمهت عومدلا تناكو ٠ جراخلا ىلإ اهب فذقأل هحتف تملاعو « لسلا

 له ؟ لج رعشت الأ »  ةلئاق "ىلإ تتفتلاو « ةريثك ةريزغ اهينيع نم

 بأ ىل سيل ؟بهذأ نبأ ىلإ ؟ دحلا اذه ىلا كسفن ىسنت نأ كيلغ مارل

 ىلع نأ كيلإ ليم كتجوز ىنألو ٠ رنثلا اذه ىف براقأ الو مأ الو

 قاغاو ءامسلا قحب كسفن ىلا بثف . كلئاذرو « كتاناها لمتحأ نأ

 1 . 6« رهظلا اذهم سانلا مامأ رهظن نأ انيلع رفوو . بابل

 « ىتبلغو ىثكلم دق ناك لجفلا نكلو « ةعاجشلا ترهاظنتف

 نك أمل ىف « ىرت مطتست ل ىجوز تناك اذاو . بابلا تافقأف.

 تتناك اهنأ ريغ تانحاشلا نم ريثك انل ناكدقلو . ابكر ت عيطتسأل

 ىلع ةردقلا نم ربظت تناك امب ىجوز نأ ركنأ الو . مالس ىعتنت

 - ىلع رصتتنت ًامئاد تناك « هراكسلا ةملاعمو لايحالا

 نم ءىشب ةثداحلا هذه ىورأ نأ هيف ميطتسأ زكرم ىف مويلا ىلا

 .تجرخو «أمامت هدويق نم انأ تللحن دبع ىف تعقو امنا اهمأل «ليصفنلا

 لو « خماشتلا ىمعألا ج وزلا كلذ دعأ ل ىنا . ىلظح نسحل هتأمح نم

 ةرازم دكا نس ا ئقسانأ مويلا اهتعاطتسا فو ءايفقثمو اهماعم دعأ

 رظني الف « نيبرحم نيقيدص انحبصأ دقل . هب اهتيقس ىذلا ساكلا نم
 ءانننأ قاسرمو تمدح نقلا < ةوهخلا نصوم ءناضإت ةعئاسإ نددت

 ءاقلت ءىشب اهتفاك أ نأ ىف ركفت نأ ريغ نم « مات صالخاب ىضرم

 اهصالخا ٠
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 تايرك ذ نع اهيورأ ىتلا ةياورلا لكن م صلختسي نأ دحاأل سيلو

 ىتلا تافصلاىف قفاوت اننيب نأ وأ نيلئاتم نيجوز اننأءةسدقم اهنأ دقتعأ

 ةايللا ىف امل ناكن ا فرعت ال ىجوز نأ ىلع . ةايحلا ىف انم الكدوقت

 مويلا ىتح ىلامعأ ضعب نأ ريغ ٠ اهيلا ملطتأ ىتلا تاياغلا ريغ ايلع تاياغ

 ىنأل ءاهف شقانتن اماق انناف اذه يغربو ٠ اهاضرو اهتققاوم زوحت ال

 كذب اينع اهاوبأ الف . ملعتت ملاهنأل كلذ . شقانتت نأ ىف [ريخ ىرأ ال

 محارلا نكلو ٠ كلذ ىلا ىنوعدي بجاولا ناكام دنع هب تينع انأ الو

 اهناف . ةيكودنه ةجوز لكاهف اهعم كرتشت ايلع ةفصب اهتدوز ةيولعلا
 تناك« نطابلا اهلقعي وأ اهبعوبأ ءاوسو « اهنع امْعر مأ اهتداراب ءءاوس

 عابتا نيبو ىنيب لوحتل ىهجو ىف ًادحاو اموي فقت ملو « ىتاوطخ عبتت
 ىلع هنأ ىرت كلذلو . ديرأ ىذإا طبضلا ىسفن اهف طبضأ ةايخلا ىف ةطخ

 عشأ تنك قانا( ةلقلا تعب وم [رك هرفي اذا انتم عزا
 مامالا ىلا برضو ةداعسو ًاضرو ةعانق ةايح انتايح نأ امئتاد



 رع عباا سلا لصفلا

 لات قناه حاشا

 بقع لاتان ىف اهارجايتسلا ًادبم قيبطت ىلا اهعم انررطضا ةثداحتعقو

 نظو ٠ 293 ةيقيرفا بونحل 6 هاعطقلع «  لايك رج 00 ١

 ناو ةنس رحب ىف ىغات فوس تاهنج ةئالثلا ةبيرض نا « لابكوج »

 ةرودلا ىف ةيقيرفا بونج داحتا نالرب ىلع ضرعي فوس اهماغلاب نوناقلا

 قوف نم ©« سطمس » لارنج حرص كلذ نم دضلا ىلع نكلو . ةلبقلا

 ىلا ىري نوناقب مدقتت نأ عيطتستال داحتالا ةموكح نا نالزرلا ةضم

 ىف نوضراعي ةيقيرفإ ىبونج ىف نويبوروألا مادام ةبيرضلا هذه ءاغلا
 ءاضعألا .:رأل كلذ . ةقيقملا نم لظ لوقلا اذه ىف نكي لو . اهماغلا

 ءاضعألا ىف رينأتلل ىنكي ام ةوقلا نم مهيددل نكي مل لاتان نولثمي اوناكن يذلا

 زادي الإ ىلا تون لل رت يدم معزو :ماعا« لايكويم» تس 02
 هدقع ىبهتني ءارجألا نم ىدنه لك ىلع تضرف ةرئاج ةبيرض عفر ىف ةموكسحلا
 .لفطوأ ةأرما وأ لجر صخش لك ىلع تابينج ةئالث اهردقو هلم ىف ًارح حبصيو

 هذه يفو « دوقعلاب لمعلا ىلا ةدوعال اورطضي نأ“ ةييرضلا هذه نم ضرغلا ناكو

 دفتعي وهو ةيقيرفا بونج « لاهكوج » رداغ دقو . ةبيرضلا مهنع فرت ةلاحلا

 . ىفلتس ةبيرضلا هذه نا
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 بجاولا ناك ىرخأ ةيحان نمو . امم تايالولا عبرأ نولثع نذلا

 ىلا ةرازولا نع نواقلا عورشب مدقتي نأ 6« سطمج » لارتح وعد

 لعفي مل هنكلو . امل ردي اب فورظلا هب ىرحت رمألا كريو نالربا

 لكت نمضت اهبقرتن انك ةصرفب هسفن تقولا ىف اندوزو « اذه نم ًائيش

 اندمتعا دقلو . «برحلا» ةموكحلا ىلع نلعن نأ ىلع ةيرثملا بابسألا

 ةموكحلا تنلعأو ضرف اذا اننأ لوألا . نيبيس ىلع برحلا نالعأ ىف

 رس ال انناف ؛ هبحسل غوارت تنخأ مث اديدج دبع ةكرعلا لالخ

 لاحت نا : يناثلاو . نوناقلا ءافلاب ايتيفب لانن ىتحدالحلا عباتن نأب اعيش

 ةيقيرفا بونج طبه «لاهكو ج» لثم مبعرل هتمطق دبع نم ةموكسحلا

 اينع ابس ربتعي لب « طقفدأ ةيصخش ةناها ريتال « دنهل الثم هتفسب
 - هلمهنو هنع ىضنن نأ نكمي ال اذلو « اهب ةيرخسو ءاعمجج دنملل

 اذلو « اننطوب قحلت ةناها نع ىضفن نأ انيلع ليحتسلا نم حبصأو

 اولخدي نأ اهارج ايتسلا ةكرحب نوموقي نيذلا ىلع نأب رومشلا انيف بد
 تاخد دق ةبيرضلا هذه ثماد امو ٠ مهحانرب ىف تابينملا ةثالث ةبيرض

 ىوذ ءارجالا ناذ « ةكرعلا ءارو نم اهيلا ىمسن ىتلا ضارغألا نمض

 ىف اوك رشيو « نييهارج ايتسلا » ءاول تحن اووضني نأ دب ال دوقعلا

 ثقولا كلذ ىتح تلظ ةئفلا هذه نا ”ىراقلا ىسني الو . مهبولقب ةكرملا

 ىذلا عسوتلا اذه نا ىف كش الو . دابجلا ىف كارتشالا نع ةدسيعب

 ؛ ةهج نرم اهب رعشن ىتلا ةيلوؤسلا داز دق انتسايس باصأ
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 نم انئدبمب نونمؤي نيعوطتم ىلع هيف لمحت ًاديدج ًاناديم انمامأ حتفو

 ٠ ىرخا ةبج
 ىلا ءايشألا نم « اهارج ايتسلا » ةلك نكت ل نيحلا كلذ ىحو

 اوماعت دق اونوكي مل مهنا مك « دوقعلا ىؤذ ءارجألا ةنسلأ ىلع ىرجت

 ناك الو - اهيف نوك ريشي وأ ىلمع قيرط نم اهنوذفني فيك
 «ىدنملا ىأرلا» ةديرج ىف رشنيناك ام ىلع اوعلطي مل « نييمأ ممرثك أ

 نيك اسلا ءالؤه نا تدجو اذهعم ىنا ريغ : فحيملا نم اهريغ وأ

 نأ نيح ىف « اهنم افرط نومبفي اوناكو « بثك نع ةكرعلا نوبقري اوناك
 ماظتنالاو اهف كارتشالا ىلع هتردق مدل هفسأ ىدنأ ام ًاريثك مهضعب

 اوضقنو مهتملكد احتالا ةموكح ءادزو رسك امل نكلو . اهفوض ىف

 نأ ىلا ليخ « انحانرب نمض تاهدجلا ةثالث ةبيرض تاخدو ؛ مثدهع
 ٠ انئاوأ تحن نووضني فوس ميقا

 هدهاع ىذلا ديعلا نع صوكتلا رجب هئبنا «لابك و ج» ىلا تبتكو

 ىنكلو . اديدش هفسأو انلإب هلأ ناكف « داحتالا ةموكح ءارزو هيلع
 فوس اننا هل تدك أو « انيلع قلقيال نأو ةلاحلل نئمطي نأب هتفرع
 ءاغلإب ًانوناق لافسنرتلا ةموكح نم عزتتن فوس انناو تولأ ىتح براحت

 عوجرا ىلع هتمزع تنك ىذلا ىزع نع تينثا اذه ىلعو ٠ ةبيرضلا
 دوعأ ىتم فرعأ نأ ىلع ليحتتسلا نم ميببمأو « ماع لالخ ىف دنملا لا
 ىلا بثكق ٠ تايرظن لجر ال قئاقح لجر « لابكوج » ناكو . اهملا
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 ؛مالسلا شيجيف انلاجر نم دنجن نأ نكعام لقأو ىصقأ ىلع هعلطأ يل

 تاسرأ نآلا رك ذنأنأ عيطتسأ ام ردقلعو . مهتاسأب لصقفم فشك مم

 ىصقألا دحلاك مسا نيتسو ةتس وأ نيتسو ةسمخ نمضي افشك هيلا

 نم ىأت ةدعاسم هنأ رظننأ نل ىتنا هتريخأو « ىندألا دحلاكر شع ةتسو
 . ليثضلا ددعلا اذه لثم ةدعاسمب مايقلل دنهلا ةيحان

 داز ديدج ثداح عقو « ةكرعلاب موقتل ةمزاللا تادعلا دعن انك امنيو

 ىءاسنلا ىتح لمعلا باب حتف هنكلو « انسوفن ضمأو انمالآ ىف
 نهم تامدقلا ضعب نأ ىلع « ةكرمملا انعم نضخييو لمعلا ىف نكرتشي
 امدنع نييهارج ايتسلا نا ىتح « برحلا ىف كارتشالاب ندعو دق نك ٠

 ١ صيخر ميعم نوكي نأ ريغ نم مهعلس عيب اوسرام مهمال اونحس

 : قفاون ملانكلو . لاجرلا ودح نودحي نأ ىف نيتبغر نع مؤاسا ربع

 . ةيدنحا دالب ىف نوجسلا ىلا ءاسنلا لسرت نأ ىلع

 بابسأ انل دمي هللا ناك« ءىش ىأ انم دحأ نيبتسي نأ ريغ نمو

 ثدحو « ًاحضاو ًايلح رهظ ىتح لظلا ىلا نييبوروالا مفدف « راصتنالا

 ٠ ثدحي نأ دحأ عور ىف ردي ملام

 « دنهلا نم نيجوزتملا لاجرلا نم ددع ددع ةيقيرفا بوتح ىلع دفو

 محي نولاق دنحلا ف سيلو ٠ ةيقيرفا بونج ىف دونهلا ضعب جوزت اهب

 تاللافتحالاب جاوزلا دوقع ل يجست نع ضاتعسو «ىداعلا جاوزلا ليجست

 مرتحت نأب ىضقي نذا بجاولاف . ةينوناقلا هتخبص دقعلاىطعت ىتلا ةينيدلا
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 دونملا ناف ةمرتحم ةداع اهنآ نم مغرلابو . ةيقيرفإ بونج ىف ةداعلا هذه

 ةيعرشو ( 1931 ةنس لبق ) ةنس نيعبرأ ذنم ةيقيرفا بونج اولزأ

 وأ ةشقانم عضوم نكت ملةدلا هذه لاوط اهودقع ىلا جاوزلا دوقع
 ةيضق ترظن نأ تقؤلا كلذ ىف ثدح نكلو . مايألا نم ًاموي راوح

 < ايلعلا باكلا ةعطاقم ةكحم سيئر 565216 « لريس » ىضاقلا مامأ

 لك نأب هيف ىضق 191 ةنس سرام 15 خيراتب نكح .اهيف ردصأو

 يرملا كدا نودع رق ضررا ا راو دكا

 لجسم مامأ لجسو ةينارصنلا مسارلا ىضتقم :قم ىلع دقع دق نكي ملام

 ٠ جاوزلا دوقع

 ىف دقع جاوز لك ىلع ةدحاو لق ةرجي جعزلا مسحلا اذه ىضق دقلو

  ةيتشدارزلاو ةيمالسالاو ةيكودنمللا مسا مسارلا ىضتقم ىلع ةيقيرفا بونج

 «تاحوز نسل محلا اذه ىفتقع ا تاجوزا لك حبصأو

 نب ؛ ءامالاو ىراوجلا ةبئرم ىلا اولزنو « نييعرش جاوزأل تايعرش

 ىف ءاسنو الاجر انحبصأف « مه ٌوابآ كلع ام اوثري نأ ىف قحلا مهدالوأ 5

 هذه كرك ؛ تاتنلا نم هيلغ بترتي ام لاّبحا نكمي ال جرح فقوم

 ٠ اويضغو اوحاتهاف دونهلا بواق ىف ةيرخسلا

 ىه لهو «رمآلا ىف اهيأد فرعال ةموكل تبتكق دات لع ارجو
 تناك اذا امعو ؛ « لريس » ىضاقلا هردصأ ىذلا محلا ىلع قفاوت

 روحت نأ « احيحص ىضاقلا ريسفت ريتعا اذا ام ةلاح ىف « ةدعتسم



 - فيلا

 هبسح تدقع ىلا ةيدنهلا جاوزلا دوقع ةيعرشب فرعي ىتح نوناقلا

 ىلاو تالاحلا نم ةلح لك ىف ناجوزتلا اهقنتعي ىلا ةينيدلا تاداعلا
 ةلاح ىف كاذ ذا ةموكمحلا تناكو . اهب ًافرتعم ةعورشم دنهحلا ىف رعت

 وأ « ىوكشلل اهعمسب خيصت ناو ىنصت نأ ابيف اهيلع بعصي ةيسفن
 .اهنم بلط ام بيجتف داشرلا قيرط.نيبتسق نا

 محلا دض فئأتست له رظنتل اءاّمجا« اهارجايتسلا » ةيعنج تدقمف

 ليحتسي هنأب ةشقانملا تهتنا نكلو « « لريس » يضاقلا هردصأ ىذلا

 لثمى لمقب ال فانعتسالان ال .لاحلا هذه لثم ىف ًاوناق فنأتسن نأ انيلع
 .تاضف اذا ةكاحلا ةأيملا فتأتست نأ اماف . نيقيرط نم الإ لاخلا هذه

 انلع ةموكسحلا مهتواع اذا « مهسفنأ دونملا فنأتس نأ اماو « كلذ

 ,ىدحا فو . فانثتسالا لمعب موقي نأ ىبومعلا ىعدلا ىلإ تزعوأو

 قثن نأ ريغ نم فنأتسن نا امأ . اثوناق فانثتسالا لبقي نيتلاحلا نيتاه

 ةيعرش مدعب فارتعالا لبقن انتأ اذه ىنمف « دهمم نيقيرطلا دحأ نأ
 .تايلمع ىلا أحلن نأ بجو نذاو ٠ دونها نيب ةدوقعلا جاوزلا دوقع
 هذه قو . العف ضفرو فانئتسالا لمعب انق ولو ىتح « اهارجايتسلا

 ةناهالا هذه لثم هب وحمل فانئتسالا ىلا أجان ال بتنأ نسحي لاخلا
 ٠ ىربكلا

 موي رظتنن نأ انيلع ليحتسي هنأب انرعش ذا « ةديدش ةمزأ انترواسو

 ,ىتلا ةديدشلا ةبسلا هذه ءازا اليحتسم ريصلا ىحضأو . ةنيعم ةعاس وأ



 لمعب موقن تنأ ىلع انمزع اذه ىلعو . انئاسن فرش ىلا تهجو
 انم ةكرعلا نوضوخم. نيذلا ددعل هبأن نأ ريغ نم دانعبو « اهارجايتسلا »

 « ةكرملا ىف كارتشالا نع ءاسنلا منعت نأ ىف ركسفن مل انهو . رخص مأ ريك

 انأدبو ٠ لمعلا ىف لاجرلا نكراشي ى نهوعدن نأ ىلع انممص لب
 نممأ تدجوف « ىوتسلو“ ةعرزم ىف نشعي ىثاللا تاوخالا ةوعدب
 .:ىهل نيبأ نأ تلضف ىلأ ريغ .٠ برحلا هذه رامغ ضو تاطبتغم

 اذه لثم ىف نبك ارتشا ءارح نم امل نضرعتي دق ىتلا رطاخلا

 ياخ اطباؤض نيدشأ له ضرشنأ ةيلع نأ ل تريطأو «قمللا
 ضخألا لغو ىرخألا تاروزشلا ةيقاوينسللاو :ءاذدكلا ةيعت
 « نجسلا ىف ًاقاش الغش نويلع ضرفي نأ نم نهترذحو ٠ تايلاهك!|

 مو تالسإب نك نونكلو ٠ نوناجسلا نيمتشي وأ سبالم ناسفيف

 كشو لع نهادحا تناكو . تاريذحتلا هذه لثم نم فوخ نيلخادي

 نينكلو . نوتعرذأ ىلع الافطأ نلمحي تايرخأ تس تناكو.« عضولا

 « دالجلا ىف كارتشالاب تاطيتنم كارعلاو برحلا تادماص ًاميجج نك

 4 ليماتلا > نم ًاعينج نكو ."نيتبغر نود الئاح فقأ نأ درأ لف
 "1" ةرستلا لحق

 هنكلو ؛ ايدتمم ًايناج نجسلا ناسنالا لخدي نأ لهسلا نم نأ ىلع

 ىثخ اذإ مرجلاو . ءىرب هنأ مغر ءرلا نجسي نأ ءايشألا بمصأ نم

 مهنكلو ٠ هيلع اوضبقيل ةطرشلا لاجر هبقعتيف « ابره هيلع ضبقلا
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 اراتخم ًارح هيلع ضبقي نآل ىعسي ىذلا "ىربلا لحرلا ىلع نوضبقي اغا

 لوأ حلفت لو . هيلع ضبقلا نم ًاصانم هيف نودجي ال ىذلا تقولا ىف

 دنع لافسنرتلا دودح زايتحا ىف نهلواحع ترصحتاو ٠ اهم نق ةلواحم

 زايتحاب مي رصت ريغ نم 16 هذوأده ©« جنحبنيرف » ىعدت ةدلب

 م سيلوبلا نكلو « ةصخر ريغ نم علسلا عيب ىلإ ندمع مث . موختلا

 ملو ؟ نهيلع ضبقي فيك ةلكشم ىف نحبصأو . نمل ضرعتي نأ أشي
 « نحسلا اواخدي نأل دادعتسا ىلع فاك ددع لاجرلا نم انيدل نكي.

 ىذلا قيرطلا رمأ نم ةريح ىف اوناك دادعتنمالا اذه مهدنع ناكن ذلاو

 ٠ هواخديل هنوعبتي
 انك ةطخ ذيفنت ىلع انمزع دحلا اذه ىلإ رومألا تلصو ام دنع

 دق تنكو ٠ انتابغر تققحو ثححنف « اييلا ةحاحلا نيل اهانيقبتسا'

 ىذلا تقولا ىف ءاقنعلا ةرمعتسع نيميقلا لكي ىحضأ نأ ىف تركف
 مدقأ ام رخآ ةليسولا هذه تناكو . لمعلا اذه لثم ىلإ ةجاملا هيف دتشت

 ىوذ نم ًاعيمج اوناك ءاقنعلا ىف نوميقللاو . لدعلاو قحلا هلال نابرق نم

 لسرن نأ ىلع ةركسفلا ترقتساو . لمعلا ف ىنونواع نذلا نمو ىابرق

 يأرلا » نوؤشب اوموقيل مهم ليلقلا ادعام نجسلا ىلإ امي مهب

 نم ةرشع ةسداسلا تنود مم نيذلا دالوألاب نونعي نيذلاو « ىدنهلا

 كلذ ىفاهمدقأ نأ عيطتسأ ىتلا ىربكلا ةيحضتلا ىه هذه تناكو.رمعلا

 « لاهكوج » رتسل ًاصخش رشع ةتس ءامسأ ترك ذ دقلو . تقولا



 هج "ا"

 « رظتنلا كارعلا ىف هيلع داّعالا نكي ددع لقأ وه ددعلا اذه نأ رابتعاب

 نصحت تناكف ةطلنا امأ + ءاقتتلا ةرمعتسمت ىنسؤم نم اع اوناكو

 اوزاتجا مهنأل مهيلع ضبقيف لافسنرتلا دودح ءالؤه زاتجي نأ ىف

 ٠ ٠ ىعر صيخر ريغ نم موختلا
 دودح زايتجا ناك كلذكو ٠ ءادتعا لافسنرتلا دودح زايتحا ناك

 نهو تاوخألا ىلع ضبق اذاف ٠ ًاضيأ ءادتعا لافسنرتلا نم لانانلا

 نيللع ناكف نهلع ضيقي ملاذا امأ . نسحف « لاثاتلا دودح نزتجي

 لاتاث ىف محفلا مجانم ركرم لساكويف ىلا نصي ىتح نمدقتب نأ
 نأ ىلع دوقعلا ىوذ ءارح الا ضيرحن ىف نذخأيو « كلانه نركسيو

 نم نهنمو « 4 ليماتلا » ةغلب نملكتي نكو ٠ ماع باصتعاب اوموقي

 ةارحالا نك | نأ ديدن ناقا رين نكلو ةياتفودملا عيلكو

 ةفل فرعي مهلكو سرادم ةعطاقم نم محفلا مجانم ىف نوامعي نيذلا

 . دنهلا ىلاعث ناكس نم ةيقبلا تناك اك « « وغوايتلا » وأ « ليماتلا »

 كاذ ذا ةموكسحلا ناف « تاوخأالا ةوعدل ةءاجا ءارجأالا بصتعا اذاف

 نأ رئاجلا نم نيذلا ءارج الا نهعمو نييلع ضيقت نأل ةرطضم نوكت
 اهيف تركف ىتلا ةروانملا تناكمذه . مهتيمح بهتلتو :هتسامح دادزت
 . لافسنرتلا نم ىوتسلو" ةعرزم تاوخال اهحرشو

 هل تحرش رم الاى زامرالا] كالو اغلا ريت لا كدعذو
 تاوخالا عم ضروانتا «ةنيعل نا كاشااو لوا ناكر: سعت
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 ىلا ءاسنلا لاسرا ةركف نأ فرعأ تنكو ٠ ةرمعتسلا ىف تامقلا

 تابقلا رثك أ اكو ٠ جرحلا لك ةجرح قز امو ةرطاخم اهف نجسلا
 تاوخأ ىدل ام نيمدل نكي لو « ةيتارجكلا ةغللا نملكتي ءاقنعلا ىف

 ل اذا وأ لمعلا تقو ىف نصكت اذاف . بيراجتلاو ةنارلا نم لافسنرتلا

 نلمف اذاث . نرذتعي نأ نهنم تبلط امبرف « نجسلا ءابعأ لمحت نعطتسي

 ندح نبمأ لب « ريغ ال ةديدش ةنعط ىننعطي ال كلذب نبماف « كلذ

 ىضفأ ال نأ ىلع تمزع اذه ىلعو . اهسفن ةرحلا راضلا ىصقأ كلذب

 ىأ ضفرف « ال » لوقت نأ عيطتست نكت مايسأال ءىعورا رمال

 نزأ نأ عيطتسأ ال ىناف « ممن » تلاق اذاو « ابهيلع هضرعأ حارتقا
 بجاو نأ دقتعأ ىناو اذه . اهتقفاوم ءارو تخت ىتلا ةيقيقحلا ةميقلا

 نأ ىف ةرح هجوز كري نأ ىف رصحني امنا فورللا هذه لثم ىف جوزلا

 ال نأو « اهلك ةيلوؤسلا كلذ ىف ةامحتم اهراتمم ىلا قيرطلا ذختت

 . اهيف هسفنب قتلي نأ ديرب ليبس ةيأ ىف هكراشت نأ رتختل ىه اذا ضعتعي
 « ىئاحرتقم ىلع تارورسم نقفإوف « تاوخأالا ةيقب عم تملك

 ىلع نهنأ ىل ندك أ لب « نجسلا ىلا باهذلا نهدادعتسا نرهظأو

 .نوكي ام كلذ دعب نكيلو نجسلا ىف نبمايأ ةيقب نيضقي نال دادعتسا

 ةلئاق ىنتردابف نهعم ملكستأ ىجوز ىتعمس دقلو
 اهتيأر ةصيقن ةيأف . رمالا اذهب ىنحتافت ل كنال ةتيزحل ينا »

 . نأ ديرأ ىلا ؟ نجسلا هراكم لامحا ىلع ةرداق ريغ قأ روصتت ىتح ىف
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 - : اهتبجأف ٠ « تايرخالا هيلا وعدت ىذلا جبنلا اذه سفن جبنأ

 تسيلو . نيملأتت كاعجي نأ ىف ركفي صخش رخآ ىلأ نيملعت كنا»
 تنأ اذا دج ارورسم نوك أل ىناو :كب قئأ ال ىلا ف رصحتت ةلأسلا

 هيلا كباهذ نأ لاوحأألا نم لاحب رهظي النأ ىلع « نجسلا ىلا تيهذ

 دمتعيال نأ ناسنا لكى لع بجي رومأألا هذه لثم ىفو . ىنم ءاوغاب ناك

 « كرا ىف ىرتشت نأ كتلأس اذاف . ةيصخشلا هتعاحشو هتوق ىلع الا

 ناضفتنت تأدب اذا اذه ىلعو . ىلطل ةيعاوط كارتشالل نيمدقتت امبرف

 نأ نع تزجع « نجسلا بعاصم كتجعزأ اذا وأ ةكمملا ةعاق ىف

 نركب كفيت و4 لاح نوكي فك قرووصق نأ كلو ع كيلا أطخلا وزعأ

 ىرأ نأ عيطتسأ فيك وأ كفعض ىلع رتسنأ نأ عيطتسأ فيك .ققوم

 ىهذت نأ كلأسأ نأ نود تلاحىتلا ىه هذبك ف واخ نا ؟ سانلا هحو

 | تلاقف . «نجسلا ىلا ةراتخم

 نجسلا هراكم لمحتأ نأ ضنا 11 جن كوم تاسع

 .كيلع ةيلوكسم ةيأ ريغ نم طيسب راذتعاب ىيرح درتسأ نأ عيطتسأ لا

 ال اذالف « ىدالوأ كلذكو نجسلا لمحت نأ عيطتست تنأ تمدامو

 . « ةرعلا ىف كرتشأ نأ ةمزلم ىلا ؟ انأ هلمجحأ

 كلذكو لاوحأ نيف رعت 0 ايلا كوعدأ نأ مزلم انأف نذاو»

 ىسمتو نمألا ىف راقتلا ئديستا نأ كل ةظعنلا تم قو ىاوم نفر

 نيك رتشتال كنأ ىلا ليوطلا لمأتلاو ريكقتلا دعب تيبتنا اذاف ءاليوط هيف ٠
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 نم سيل هنأ ىمبفت نأ كلو . ىحسنت نأ ىف ةرح كناف « ةكرملا ىف

 تباجأف . « نآلا -- يتلا تأ اذا: لكشلا كنون

 « ًامامت ةممصم ىتأ ؛ هيف ركفأ ام ىدنع سيل »

 مهنم لكل نأ عبيلا تحوأو ءاقتملا ءالزت ةيقب للا تدننتا كاذدكو

 ريغ نمو « ةيرملا لماكب اهف بغري ىتلا ةجيتنلا ىلا لصي نأ نهنم وأ
 ىتش قرط ايحتتنم ىلا اذه مهيلغ تررك دقلو ٠ هريغ رحب رثأتي نأ

 فيتنم ىف مهضعب وأ مهدحأ صكني نأ نم مهمرذسحو هيلا مهتهبنو

 مأ ءاقنعلا ةرمعتسم ترمع ءاوسو « ترصق مأ ةكرعلا تلاط قيرطلا

 تطح مأ ةديج ةحضب ءاسنو الاجر لكلا ظفتحا ءاوسو <« ثبرخ

 اوربظأو لمعلا ىلع مهسفنأ عيججبا نطوف . نجسلا ف ضارمألا يبلع

 ريغ نم لمعلا ىف كراش ىذلا ديحولا لجرلا ناكو ٠ ماتلا دادعتسالا

 «ودورك دوج نا فيضب نع رتشولالا رن ةلخر ءاقتفلا ةرمكاس ال7

 .ركلو ءاذه لم نم ًائيش هنع ىخأال نأ ىرورضلا نم ناكو

 هذهلثم مامأ زبي ىذلا لجرلا كلذ نكي مل ؛ ىعدب ناكاي « ىجاك اك»

 - ىرخأ ةرم هروزي هنأ ىف ددشو لبق نم نحسلا راز دقف ءايشألا

 . ةوزنلا تأدبو

 ' لوخدو موختلا زايتحا درجمب نجسلا ىلا اوبهذب نأ ةازغلا ىلع ناك

 رعشن لو . كلذب صيخرت مهيدل نوكي نأ ريغ نم' لافسنرتلا ضرأ
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 اتدوز دق انكو «فحصلا نع ربما انمتكو «يكرا اذه كرحتب ًادحأ

 لاجر نهم بلط ول ىتح نهءاعسأ نطعيال نا اهلصحم ةحيصني تايزاغلا

 . ةكسحملا مامأ الا نهتايصخش نرهظب ال نها ممل ناقيو«كلذ ةطرشلا

 فكع نأ دعبف . فورظلا هذه لشعب نيفراع ةطرشلا لاجر ناكو

 اوناك « اهب مهيلع ضبقي ةقيرط نع ثحبلا ةطخ عابتا ىلع دونهلا

 دجي مل كلذبو «وبللاو ةيلستلا درجل مهئامسأ ءاطعا نع ةداع نوعنتع

 هتداع ىلع ًايرخ نبيلع ضبقف « ءاقنعلا تايزاغ ىف ًاديدج ًائيش سيلوملا

 ناكو . لفشلا عم رهشأ ةثالث نجسلاب نهيلع حو ةك احلل نمدقو
 : 19317 ةنس ريمتبس "9 موي ىف كلذ

 نلخدي نأ لافسنرتلا ف نحلفي مل اللا تاوخألا ىلع تب نآلاو

 رطش نمميف .. نهيلع ضبقي مل نكلو « لمفلاب نلخدو « لاتا
 رشتنا كلانهو . اهنذخأ ىتلا تاملعتلل ًاعابتا نهلمع نأدبو لساكويت

 رظلا نع لاملل اهنيور ىتلا ةياورلا ناف . ميشحلا ىف رانلا راشتنا نهريثأت

 لامعألا نم مهره تابينجلا ةثالثلا ةبيرض مييلع همقوت ىذلا حدافلا

 تكيتراف ؛ قربلا قيرطب رابخألا ىتلصوو . اوبرضأف «لمعلل مهتزفحو
 لم عقوتأ نك أ مل ىناف ؟ لمعأ نأ ىلع ناك اذامو . تررسام ردقب

 ' لاومالا الو لاجرلا ىدل نكي ملو . امل دعتسأال « ةميظعلا ةوحضلا هذه

 ًاديدحت ىبجاو تددح ىنكلو .هذبك ةلاح هجاوأ نأ اهم عيطتسأ ىلا
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 لك لمفأو لساكوين ىلا بهذأ نأ ىلع بجي هنأب ترعشف ٠ ًاماث
 لاحلا ىف الإ ترفاسف ٠ طا

 تتفامانلا  لاكوللا 5 ك 1 عطتست لف ةموكحلا امأ

 . ةياعدلا ف نبطاشن نلوازللو « ندري ام ناعفيل نهيرحب تاعتمت

 نجسو , تايلوألا نهتاوخأ ىلع هب هب كحام سفنب نويلع كحو و نكوحف

 3 ءاقنعلا 5 هرمعتسم تايزاغ مه

1 

 زيلجتالاو ندنل نع ”ىش لكف رعت هللا ةيطع دمحأ فيلأت ندنل باتك نم

 -م) ١5(



 نويبلسلا نويراقلا

 هذه رصتقت ملو . قامعألا نم دونهلا بولاق ثداوحلا هذه تزه دقل

 ريس لظ دقلو . دنملا ىلا اهمدعت لب « ةيقيرفا ىلونج ىلع ةزمهلا

 قود ةءاعلا انتيضقب مهم ريغ نيملا كلذ ىح 4 اتبم هاش زوريف »

 ترصتقاو « ةيقيرفا ىبونج طبهأ ال نأ ةدشب ىبحصن 1401١ ةنس

 دونلا هب مدخم لمع ىأ ناسنالا لمعي نأ رذعتلا نم هنأ ىلع هتحح

 ل هنأ اك« اهتيرح ققحت ملو ةدبعتسم دنحلا تمادام «ج راخلا ىف نيميقلا

 لوخد نكلو . لوألا ةيئادبلا اهراودأ ىف «اهارحايتسلا» ةكرحب رثأتي

 ةثداح ةيأ اهغابت ل ىلا ةجردلا ىلا هزهو هكرح نجسلا ىلا ءاسنلا

 تارضاحم ةعاق ىف هاقلأ ىذلا هباطخ ىف اذه ىلا زاشأ دقلو ٠ ىرخأ

 ىلوتج نوجس ىف ندقرب دونملا ءاسن نأ رك ذ الك هنأب لاقذ «ىابموب

 . هقورع ىف همد ىلغي « ةيقيرفا
 ريبعتلا تالكلا هنغ ربعت ال امم ءاسنلا اهادبأ ىلا ةعاحشلا تناك

 ىف غلوب ثيح « « ج ريؤيرام » نجس ىف نحس دق نكو٠ مييحصلا

 دبعو:ةمعطألا ًاوسأ نويلا تيطعأف.روصلا فلتخمب نمل ديكلاو نهجاعزا
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 وللا ج راخلا نم ماعط راضحاب نمل حمسي لو . سباللا لسغب نييلا

 ادبع اهسفن ىلع ثعطق دق نهادحا تناكو . سيحلا ةدم رخاوأ ىف الا

 تالواحعو ديهج دهج دعبو ٠ صاخ ءاذنب الا ىذنتت ال نأب ًاينيد

 ىلا ةدالا نكلو ؛ ءاذغلا كلذ لوانتت نأب نجسلا لاجر امل حمس ةريثك

 .نايثنلا اهرظنم نم اهذخأيو سفنلا هفاعت ام تناك هنم اهل مدقت تناك

 مانا ىح ىهظع لكيهم هبشأ نجسلا نم تجررخ اهنع جرفأ اماف

 ىعحب ةباصم ىهو ىرخأ نع ج رفأو . ديدش دهجب الا اهنايح ذقن
 . مايأب اهنع جارفالا دعب تنافف اهنم اهذاقنا مطتسن مل ةديدش

 نم ةأنق ىه 1ةلاندس#  ؟ « امايلف » ىسنأ تنأ ىل ىأو

 ىعو اهتيأر دقلو « اهرمع نم ةرشع ةسداسلا زواجتت مل جربسن اهوج
 فجعألا امسج رظنم ناكف « ةماقلا ةليوط تناكو ٠ شارفلا ةحيرط

 : اهتلأس . ةميحرلا بولقلا رهصيو رئارلا قشي امم « ليزهلا
 ًاروف ىنتباجأف ؟ « نحسلا تاخد كنأ ىلع امايلفاي نيمدنتأ »

 هيلا دوعأ نأ ةظحللا هذه ىفو نآلا دادعتسا ىلعل ىنا ؛ مدنأأ »

 « . ىلع ضبقوأ
 ؟ « كتوعب رمألا ىعتني ول اذامو »

 ليبس ىف تومي نأ بحيال ىذلا اذ نمو . اذهب متهأ ال ىنا 2
 ؟ « هنطو

 : ىوري ًاثيدح الا امايلف حبصت مل راوحلا اذه نم مايأ ةعضب دعبو
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 تاعاحا دونهلا دقعو .اهظعأيدبأ ًاثاريم دلاخلا اهمساب انل تفلخ اهنكلو

 ضعب نم مهضعب لبقتيلو اهيلع مهءزح نع اهم أوربعيل ةفلتخم نك امأ ىف
 « امايلف » ةعاق اهمومسي ةعاق ةماقأ ىف نوركفي دونهلا ًادبو « ايف ءازعلا

 تانب ىدحا مهلا اهمدق ىلا ىربكلا ةيحضتلا ىرك ذ كلذب اودلخيل
 دقف .نآلا ىلا ققحت مل ةركفلا هذه نا ًافسآ لوقأل ىناو ٠ دنهلا
 اهقزم كلانه ةيدنهلا ةيلاحلا ةدحو نال .ةريثك باعص اهذيفنت ضرتع|
 رخآلا ولت دحاولا ناديملا ةيضقلاب نولغتشلا كرتو « ةيلخادلا تافالتخالا

 ناف « ديشت ل مأ تانبللا نم ةعاق تديشأ ءاوس هنا ىنيلسي امم نكلو
 اهلكيه تماقأ دقل ٠ لوزت نلو ةدلاخ  امايلف » اهم تماق ىلا ةمدخلا

 خيرات ىف اروكاذم لظيس 6 امايلف » مسا ناو ٠ اهدي لمعي ىدب الا

 قوف رك ذي مسا دنهلل قب ام ةيقيرفا يونج ىف اهارجايتسلا ةكرح
 : ةيضرالا ةركلا

 ةديعب ةصلاخ ةيحضتل تاوخالا نكئايلوأ اهمدق ىلا ةيحضتلا نا
 تارجالا ىلع بترتي ام لك ت الهاج نك نبمأل ؛« ضارغألاب رثأتلا نع
 تناك لب « نطولل ىنعم نكرديل نكي ل نهنم تاريثكو . ةيئاضقلا
 نمطتسيالو تافقثم ريغ نك نهضمدو ٠ ناميالا درجم ىلع ةمئاق نهتينطو
 ىلا ترجو دق ةتيمم ةبرض نأ نكردن نك نهكلو ٠ فحسلا ةءازق

 اهب نريعي ةيلاع ةخرص الا سيل نجسلا ىلإ نهباهذ ناو « دونحلا فرش

 علطم وه نمل نهبولق قامعأ نم اهنلسري ةالص لب؛نوعجاومو نهمالآ نع



 ناو ٠ تايحضتلا قتنأو ىمسا ةيحضتلا هذه تناكف ٠ ةدقفألا ىلع
 ةيحضتاا نأ ام. هللا ىلا اهقيرط ”لْضت نل بلقلا نم ردصت ىلا ةالصلا
 عروتي نأ دبعلا نم باطيل هللازا ٠ ةيقن ةيفاصز وكتام ردقب الا رمثتن ل

 «ةطضب ًاتوتحس وأ ناك ًاقئاد « ةاك اثلا ءاطع لبقتيل هنا ٠ لتبتيو

 ضرغب هيلع ةعوفدم ريغ هبهم تمادام ىأ «ةلتبتم ةعرو هبه تمادام
 60 4« امادوس » بهو دقل . ةفعاضم ًافاعْضَأ اهلع هدريف « اذ
 دق ةايئضلا هتيطع نكلو «زرألا نم ةنفح جذاسلا 8 لهسه -

 نأ دقتعأ اذهل . عوج تولاو زوملاو ةدشلا نم ًاماوعأ سانلا تفك

 ةيحضت .نركلو « ةجيتت البو الئاف المت ناك اعر نيريثكلا نجس
 نلو . ىدس بهذتن ل «ضارغألا نم تدرجتسفن اهم موقت ةيقن ةيفاص
 بوتجف ًاكرحلاب اوماقنيذلا دونما نم 'نَمم ةيحضت لوقينأ دحأ عيطتسي
 يعن انكلو .ةريخألا ةرْمْلا تلمق « هللادنع البقت رثك أ تناك «ةيقيرفا

 تايحضتلا تناككلذكو . اهلك [تن ادق «امايلف» ةيحضت نأنيقيلا ع

 . تاوخألا ةيقب اهمدق ىلا

 «ىرخأ حاورأ نآلابهذدو « ىضاملا ىف امل دادعال حاورأت بهذ دقل

 « ةيناسنالاو نطولل ةمدخ « لبقتسملا ىف كلتو هذه ريغ بهذتسو

 نكلو . ةيفاص ةيقن تناك اهيأ فرعن انلمجت نإ ءايشألا ةالركلا

 زرألا نم تانفح ثالث « انشيرك» دسلا بهو ريطاسألا يف 6 00 م (1)

 ْ . ًافاعضأ اهضاعتسا هنكلو . كلم ام لك تناك
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 تناك مهسوفن نيب نم ةدحاو اسفن نأ واف ٠ نويهارجايتسلا نئمطبل

 ىذلاريخألا ضرغلا ىلا مهلصوي نأل كلذ ىكل « روابلاك ةفافش ةيفاص

 ىأ  ةداوق ا(« ايناسلا » ساسأ لع موقي اها ماعلا نا . هيلا اومر

 ىدؤت اهناف « لطابلا اهاتعمو  ةءهاوزه - 6 ايتاسألا م امأ ٠ قملا

 وهام » ىنعم 4« ايتاس » ةلك ىدؤت كلذك و . « مدملا » ىنعم اضيأ

 توقوملا هراصتنا ناف ءام ةرتق «مدع»وه ىذلا لطابلا رصتتا اذاف ٠ « ناك

 نلو مدعي نل هناف « نئاك وه ام » ديفي يذلا قحلا امأ . انينمي امم نيل

 ريغ ةدودحم ؛ « اهارج ايتس » ةملكب ىنعن ام لمح اذه ىفو ٠ لوزي

 .٠ ةلصفقم

 نولمعي اوناك نيذلا لامعلا ف رحسلا لعف ءاسنلا نجحسل ناكدقل

 مهتاودأو مهل واعع اوقلأف . « لساك وين » نم برقلاب مجاتلا ىف

 هذه ىنتلصو امدنعو . ةيقاعتم تافارز ةنيدلا ىلع نودفي اوذخأو

 *ةزنمأك درت لا ةاقملا ةيدقمم كون اه راغتالا

 اوناك مجانلا بامسأ نأل . اهنوكسلمي تويب لامعلا ءالؤمل نكي مل

 ءالاو قرطلا ممل ريني ىذلا رونلاب مهنودوزبو نك اسلا مهل نوثيبي

 نمو ٠ مهنولوعي نل مئاد راقتفا ةلاح ىاذبب اوناكف .هيلا نوجاتحيىذلا

 ؛هريغ ىلا رقتفلا صخشلا نأ 1ن1و51355 6 ساديسالوت » لاق لبق

 1 . مالحألا ىف ىتح ةداعسلا ىري نل

 نا مهضعب لاقف . ىواكشلا نم ًاريتك نوبصتملا ىل ىدبأ دقلو
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 مهتعتمأ نا نورخ 1 رك ذو ؛ ءالاو رونلا نم مهومرح دق مجانلا باحصأ

 نم لجر ىلا مدقتو ٠ ىوأم الب اوحبصأو قيرطلا ضرع ىف تيقلأ
 للاقو هربظ نع ىل تك «مهاربا ديس ىعش 011 نييثابلا

 يدي نم نوتلفي جولعلا كرتأ مل ىناو . ادلح ىنوعسوأ فيكر ظنا »

 نأ اودوعتي ل نييثابلا نأ فرعت تنأو . ىثاب ىناف . كرماوأل اعوضخ الا

 هتبجأف . « نيئدابلا اونوكي نأ اودوعت لب « اوبرضي

 ٠ ةعاحشلا ىهتنم كواسلا اذه لثم رتعأ ىلا ٠ ىخأ اي ًاتسح »

 , « كلاثمأ انيب رثك ول رصتنن فوسلو

 باصتعالا نأ ىعور ىف ماق نكلو ٠ هتركّشو هنأته تالكلا هذه

 ةلأسم انك رب اذاو.خألا اذه لموع اك نيبصتعلا لكل موع اذإ رمتسي نل

 نم كلذ ريغو ءالاو ءوضلا رايت مطق نم ىوكشلا ناف « ًاناج كاحلا

 . عضوم نم اهل نكي ( « ممل امج نورجاؤلا اهم دوزي ناك ىلا تازملا

 قح ىأ انيدل نكي لل مأ ىوكشلل رربم ىأ كلانه ناك أ ءاوس نكلو

 « مهفقوم ىف اوتبثي نأ مهعسو ىف نكي مل نيبصتعلا ناف « وكشن نأ ىف

 الاو « ةدشلا هذه نم انذقني جرخت ىف ركفأ نأ ىجاو نم حبصأو

 نومجريف « اومزه مبنأب نوبصتعلا فرتعي نأ قفوالا نم حبصي هناك

 بقرتلا ىف هنوقفني ًانمز اواظي نأ دعب هيلا اومجرب نأ نمءآوت لمعلا ىلإ

 ايمصت ىتطخ ىف تعصو دق نك أ ل ىنأ ريغ . ىنضلا راظتنالاو لمملا

 ىف نوكي امنا ديحولا جرخملا نأ تسدح اذهلو . مازهنالا ىلع ىنلمحي
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 ىلع اوميبم نأو « اهواخيو مهيرجاؤم تالحم نوبصتعلا كردي نأ

 نيرجاهم اوناك ول 5 مبهوجو

 مثددع داز اعرو . تائلاب لب ؛« تارشعلاب نودعي نوصتعما نكي و

 ىوألا ءىبهأ نأ عيطتسأ نذا فيكف . افالآ اوراصف فعاضتو

 نك ألو ؛ فعاضتيو ديازتي ذخأ ىذلا ديدعلا ددعلا اذهزثلل لك لاو

 ليس ناف ٠ ةيلالا ةدعاسلا دب ىلإ دم دنهلاب بيهأ نأل دادعتسا ىلع

 راجتلاو . دعب باسني أدب دق نكي ل. نطولا نم قفدت ىذلا بمهذلا

 قودعاس نأ مهعاطتسم ىف نكي لو « لجوو بعر ىف اوناكدونهلا

 مثريغو محفلا مجانم بامصأب ةيلام تالص نم مهل ناك امل« ةربج

 ٠ لساكوين تطبه اذك مه ىعأ نأ ىتداع تناكو ٠ نيبوروألا نم

 ىف انازنف « جرح فقوم ىف مهفقوأ نأ تدرأ ةرلا هذه ىف ىنكلو

 . رخ | ناكم

 تناكف ٠ نيبصتعلا ىو ! نأ نم ىننكمي ام تادعلا نم ىدنع 00

 <« الدتعم وحلا ناك نأب ظحلا نسح اندعاس نكلو اطغ ءابسلا

 راحتلا ةئف نأب تقم تنك اذه عم أ ري ل

 ناو لساكوي اح اننلا لمنرا لئلا وت لا ذو نأ نع مجحت نل

 ©0 « لادلاو » زرأألا نم ريثك انيلا لسرأو . زرألا سايك أو خبطلا

 لباوتلاو رضحلا نم لباو انرطمآو « ىرخأ نك امأ ن هم 6 8و1 »

 نسل هيشثلا بيرق لفب جول كلادلا 6(
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 . هرظننأ تنك ىذلا دحلا تادعاسملا تقافو . تايجاحلا نم اهريغو

 مهنكلو « نجسلا اولخدب نآل دادعتسا ىلع نيبصتعلا عيج نكي لو

 ىلع نيم اوناكأك « يهتيضق ىلع فطعلاب قم اروعش قورتفتا اوناك

 امأ ٠ هتردق هدنع ىعتنت 0 دحلا ىلاو عيطتسي امب مهنم لكم وقي نأ

 نأل اوعوطت مهئاف ءىث ىأب ةكرحلا اودي نأ مهتردق ىف نكي مل نيذلا

 ف كك و مخضتيو ددعلا ريكيل الامع مهتفصب لاملا نيب اوسدني

 داشرا ةنهمب اوموقيل ءايك ذألا نيزرابلا نيعوطتلا نم ريثك ىلا ةجاح

 ىف عهمدجم تناكو ٠ ريع عرس ربا ( نيفقثلا ريغ نيددرتلا ءالؤه

 ريثك ىلع ضبق دقلو . نزوىأب نزو وأ « نع يأب ردقيال امم نقوملثم

 هبجاو ىدأ مهنم الك نأب لوقأ ةلجلا لعو « نحسلا ىف اوحزو مهنم

 .زوفلا قيرط دبعو راصتنالا ليبس كلذ ديف ءالماك

 انفوفصيلا مهمامضنا طابتغاب لبقت انكف لاجرلا نم ليس انيلع قفدتو
 رذعتلا نمهنأ انيأر ذا «ةليحتسم نكت لنا ةقاشتحسصأ انتمبم نأ ريغ

 امو ٠ مهتلاطب تقو ىف مهم ىنعن نأو « دحاو ناكم ىف عيلحت نأ انيلع

 ناكو . ةيلوألا ةحصلا دعاوقب نيلهاج اوناك ًامعيبج مهمأ «ةبهر انداز

 . قوسفلا وأ لتقلا وأ ةقرسال اهم اواح نوجسلا فايضأ نم مهضعب

 يملا عضوم ىف هسفن ناسنالا مضي نأ ثلا نم هنأ ىف كشالو

 نم نعمأو . قالخألاو كواسلا كح. نم نييستسلا لع ىققي ىذلا

 نيب ةلاحلا هذه لثم ىف قرفي نأ ناسنالا لواحي نأ « ثسعلا ىف اذه
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 ههجوأو «باصتعالا دوقأ نأ ىف ىمه لكت رصح لب «بائذلاو هايشلا

 نأ نع دعبلا لك ةديعب ةمهم ىهو ٠ عفنلا اهنم ىجري ىتلا ةيحانلا ىلإ

 ترعش اذه ٠ نم مغرلا ىلع ىلأ ريغ ٠ ع جو دوهج جت

 دونا 0 نأ ظحالأ نأ ىجاو نم هنأ

 . نيبصتعلا نم لك ق باوس ىف رظنأ نأ ريغ نم « ميخلا ىف
 نأ ىلا ردابتف . ةطرولا هذه نم هب صلختأ لح ىف ركفأ تذخأو

 اك نجسلا ىلا نامأ ىف هب لسأو لافسنرثلا ىلا مرعلا شيجلا اذه دوقأ

 نع دعبت لافسنرتلا موو . ءاقنملا ةرمعتسم ناكسب لبق نم تلعف

 لاتان موخم ىلع ناتعقاولا ناتيرقلاو . اليم نيتسو اثالث لساكوين

 ىف ؟7هالعمم086 - تسرسكلفو لوألا ىف نوئسلراش اه لافسنرللاو
 ترشتساو . مادقألا ىلع ريسن نأ ىلع انممص ةيابنلا فو . ةيناثلا

 ددرتف « مثدالوأو مهتاجوز موعم ناكو . رمألا كلذ ىف نيبصتنلا لاملا
 قنمفأ نأ اللا قيبش قم نئامأ نكي ل ن نالوا لوف قف نكعلا

 ٠ مجاتلا ىف لمعلا ىلا اودوعي نأ ىف رارحأ ءالؤه نأ نلعأف « اليلق

 مم نيذلا نأ انررق اذهل . ةصرفلا هذه هني نأ مهنم : دحاو أشي لف

 « ةليوط تافاسم ريسلا ةعباتم نع مهقوعي مهفارطأ ىف ضرمب نوبامعم

 ريسلا ىلع نيرداقلا ءايوقآلا لك نأ نيح ىف « ةيديدحلا رطقلاب نولسرب

 تناكو .نوتسلراش ىلإ ًايشم باهذلا نودعتسم مهن اونلعأ ؛مدقلا ىلع

 ريسلا ةياهن ىلا لصن دكن ملو . الدتعم آريس نيموي قرغتست ةفاسملا



 ح نواح

 لساكو ين ىف نويبوروآلا امأ. عيجلا ىلع جاهبالا ادب ىتح « انضرغ غلبتو

 ىلع اوناكف ؛لجولاو قافشالا ممذخَأو « نوعاطلا راقت اوفو دقق

 نود لوحي نأ هنأش نم ام لك تآارجالا نم اوذختي نأل دادعتسا

 . ةثراكلا هذه لثم عوقو

 نعت نور اتم ا تا نا ق مجانملا باحصأ تلباق دقلو

 ةريبك ةحبتت ةيأ رظتنأ نك أمل ىنكلو . باصتعالا ءارج نم ءىثلا

 ادع ننإلا نأ ركاذن نأ بح هنأ ريغ . مهم عابجالا ءارو نم

 نرد . ًادح مالستسالا وأ درجتلل فرعي نأ بحي ال اهارحايتسلا

 « اهمنتني نأ ريغ نم مهافتلل زهتت نأ نكي ةصرف كرتي ال نأ هبحاو

 ةعاجشلا نأ وأ انابح هرابتعاب ناسنا ىأ هيلا رظني نأ ىف ركقي نأ نودب
 ؛ ناميالا اهثعبي ىتلا ىريكلا ةوقلا كلثل زئاحلا نمؤملا لجرلا ناف . هزوعت

 ءىثل مقي ال هنأ ٠ ناهتما ةرظن ريغلا هيلا رظني نأ ءىث نم هريضي نل

 عيملا عم امثتحم نوكي نأ بجي اذهل . ةيتاذلا هتوقالا مهللا انزو

 ةركفلا هحتت نأ الا ىنج نم هل نوكي نا ىذلا رذبلا كلذ ردم كلذبو

 «لوبقلا نسحأب مجانلا باحصأ ةوعد تابقت اذحلو . هتيضق ةسادق ىلا

 ىتلا ةحاخلا ةوهشلاو ةرارحلا نم ريثكب عبشم وجلا نأ تيأر مهتلباق املف

 هل ح رشأف مهمودنم ىنعمسي نأ نم الدبف ٠ فقاوملا هذه لشم اهثعبت

 : لالا ىضتقم مثالث ةبوجأ هتبحأ ىنكلو . ىبوجتسي ذخأ « فقولا
 ىناوج ناكف ٠ « باصتعالا ىهنت نأ كرودقم ىف هنا »



 ٠ ©« نافظوع انسل اننأ »

 ريغ ملا ولو « جتنلا لمعلا نم ًاريثكك اولمعت نأ مكظعاطتسا ىف »-

 متلأس اذاف . لاملا حلاصل ةكرعلا اومحتقت نأ متردق ىو . نيفظوم

 ضفرت اهنا نظأ تسلف « تاهنجلا ةثالث ةيرض مفرت نأ ةموكحلا

 ,صتخي ايف ىبوروألا ماعلا ىأرلا اوريثت نأ كتسو ىف نأ م. اهءاغلا

 2 متسع

 ناك اذا هناق ؟باصتعالاب تاهنملا ةئالثلا ةبيرض نأشام نكلو»

 نأ مبجاو نم اذهف ؛ مجانلا بامضأ ءاقلت هنم نوكشيام نيبصتعملل

 نأ نك حالس نم دجأ تسلو . لوبقم هجو ىلع هتيوست ىلع اوامعت
 نسق مل ةثالثلا تاهنحلا ةبيرضو ٠ باصتعالا ىوس لاملا هيلا أحلي
 ,نكسلو «لاعلا مهل لغتشي نأ نودبري نيذلا مجانا باحصأل ةمدخ الا

 هذه ءاثلا ىلإ اولصوتيل لاعلا برضأ اذاف . ديسك لب «رارحأ لامك ال

 ًالظ وأ ايدحت ربتعي نأ نكعام لمعلا اذه ىف ىرأ تسلف « ةبيرضلا

 )» مجانلا باحصال

 مجانملا باحصأ نأ تمبف ىنكلو . نآلا ةشقانلا ةيقب رك ذأ الو
 دقلو . ةموكملا نوضوافي اوذخأف « مبفقوم فعض ًاديج اومهف دق

 هب مسو امو باصتعالا نأ اينم ةدوعلاو نابرود ىلا قاس لالخ كيأَز

 ديدملا ةكس ىقارم ىف رثألا ريك أ هل ناك ةلاسلاو مالسلا رهاظم نم

 بقارملا ىلا مدقف « ىنداع ىه اك ةثلثلا ةحردلا ىف ترفاسو #ريغو



 هب نا"

 باصتتعالاب ةقلعتلا ةائسألا نم ًاريثك ىلع اوقلأو نيفظولا نم هريغو
 نأ نم مهماجعاو مهبجع نوفظ ولاءالؤهىدأ دقلو ٠ حاجنلا ىل اونمتو
 دئادشلا هذه لثم اولمتحا دق «نيفقثلا ريغ ءالبلا ءارقفلا ءالؤه لثم

 ةعاحشلاو مزملا نأ ىف كاشالو .مهضرغب اوزوفيواوحجني نأ ليبس ىف
 نيسفانملاو ءادعألا ىف ىتح تباثلا اه 1 نأ نم دال ناتفص

 لك نم تافارز نودفي نولازي ال لاملا ناكو .٠ لساكوين ىلا تدعو

 م:نييستلا لالا نقيل نقولا لك رشا نأ ىف كيتو امو ث قاكم
  اودارأ اذا لمعلاىلا اودوعي نأىف ًارارحأ نولازبام مهما ةباهنلا ىف الئاف

 « مجاتلا باحصأ اهب مهددهي ناك ىتلا تاديدهتلا نع هل تنباو

 ترهظأو « لبقتسلا ىف اهزايتجاىلا نورطضي دقىتلا قزآنلا مل تروصو
 ىلع اوصكتي م مهناف اذه لك عمو . هتاليوو نحسلا بعابصم مل

 مهم ىسفن لثشأ نل ىنأب لجو وأ فوخ ام رينب ىنوباجأ لب « مهماقعأ
 . تاليولا ىلع اونرمو دئادشلا اوداتعا مهنأل

 لاعلل انيطعأو . فحزلا أدبن نأ الا ءىش نم انيدل كاذ ذا قبب مل

 مداقلا مويلا نم ركابلا حابصلا ىف ريسلا نوأدبي فوس عهنأب ةراشالا
 ىعارت نأ بجي ىلا تايلعتلا مهيلع انأرقو ( 1931 ةنس ربوتك18)

 فالآ ةسنح نم ًانوكم ًاعج مظنن نأ تانيبلا نم سيلو . ريسلا ىدل

 نم رك أب مهدوزأ نأ ىتءاطتسا ىف نكي لو . لجر فالآ ةتس وأ
 «ريسلا لالخ ىدنج لكل ركسلا نم ةيقوأو زخلا نم فصنو لطر



 «قيرطلا ىف دونبلا راجتلا نم رخآ ءىث ىلع لصحا نأ ىلع لبس اذأو
 امم اوضري نأ مهيلمف كلذ رسيتي مل ادا نكلو ٠ مهيلع هب لجأ ال ىناف

 ريك اواو ةرودو ربوبلا برح ىف ىبراجن تناك دقلو . مهل مسق

 نم «ةازنلا» نم دحأ ل محيال نأب ترمأف . ةلاملا ةملاعم ىلع ىل نوع

 لالخ هريغ ةعتمأ دحأ سعب ال نأو « ىرورض وه امم رثك أ ساللا
 مهيلا ههجوب نأ نككام ةاناو ريصب اوامتحي نأ مهيلع تهبن اك. قيرطلا

 وأو ىح مالس ىف اوشع نأ «باسلا وأ تاناعالا نم نويبوروالا

 «ةمواقم رينب مبسفنأ اوماسيلف مهيلع ضبقلا ديرأ اذاف . اودلجوأ اورض
 نيذلا ءامسأ مهيلع تنلعأ مث « ءالجب تايلعتلا هذه لكم بل تش دقلو

 تاقام اومهف مهنأ ىف كش الو ٠ ىلع ضيق اذا مهتدايق ىف ىنوفلخي
 ريثكب راجتتلا اندمأ كلانهو ٠ مالسب نوتسلراش انلصوف « ًاديج ًامبف

 ماعطلا ىهطن نأ انل اوحمسو « اهلغشنل مهتويب انل اوحسفف ٠ ةلوعلا نم

 ىلا رسما ءاهتناب ىعتنت نأ نم دب ال ةريما تناكو ٠ عماجلا نحص ىف

 ىف راجتلا ناوتي لف « خبطلا ناوأ لا ةحاب ىف انك و اندفق كيج

 تايجاحلا نم هريغو زرألا نم ريك نوم انعم ناكو . اهم انودع نأ
 . اهم اندادمإب راجتلا عراس ىلا

 اهدادعت ديزبال ةريغص ةيرق نع ةرابعتقولا كلذ ىف نوتسلراش تناك

 . لزانملا اواتحب نأ لافطألاو ءاسنلا ريغل حمسن يف ٠ ةمسن فلأ ىلع

 ةديعسلا تايرك ذلا نم ريثك ىب رمت دقلو ٠ ءارعلا ىف نوقابلا مخ اذأو



 - ؟ههادح

 ةيرقب انتماقا لالخ اهمداوح تمقو « ةلؤلا تايركذلا نم لبلقو

 فظولاو ةحصلا ةحلصع قلعتتف ةديعسلا تايركذلا امأ . نوتسلراش

 « وكسر, » روتكد ىعد ناكو دكرلا كلذ ىف ةحملا رمأ هب طوتملا

 ددع فعاضت نم ةريحلا هتذسَأ هنأ نم مغرلا ىلع هناف 2. ظءفدمم»

 ذختي نأ نم الددو « ناقالم ىلا عراس « اجعزم ًافعاضت ةأجف ناكسلا

 . ةدعاسلا ىلع ضرعو تاحرنقلا ضمب ىلع ح رثقا « لجاع ءارجا ىأ

 ظافتحالاو قرطلاو ءاملا ةفاظنب ةيانع ىوذ نيسوروألا نأ ىف كش الو

 املق انتاف ءانم دضلا ىلع . ةقانالا نم لاح نسحأ ىف ةيحصلا تاودألاب

 هايلا ءاقلا عنمأ نأ « وكسرب » رتسم ىناجر اذه . رمألا اذه ىنمن

 هنواتحت ىذلا ناكلا ربدقت نيبوانلادر نيب لوحأا ناو تاقرطلا ىف ةرذقلا

 نا ىلع بءصلا نم ناكو . قفتا اًميح تالضفلاو ةسانكلا ءاقلا وأ

 نيرجابلا نكلو «اهذيفنتو رماوألا هذه ةاعارم ىلع دونملا لمحأ

 هذه نم ًاريثك ىلع اونوه باصتعالا ءدب ىدل ىنوقفار نيذلا ءالمزلاو

 جتنيو لبسي لمعلا نأ فقاولا نم ريثك ىف ىلناب دقلو بعاصلا

 لواح نأ ريغ نم دكو دجب ةمدحلاىلا مداخلا فرصنا اذا«جئاتنلا نسحأ

 دي الف ء هسفنب لمعلا ىلع مدقأ اذاف:هعم نومدخم نيذلا ىلع هتدارا ىلعنأ

 ٠ ةصرفلا هذه ىف قيبطتلا ىدل ىتب رحت ءىطخم ملف . نوقابلا هعبتي نأ نم

 ةسانكلا لقتو سنكلا نع بابك الا ىلع ةبينه رخأتن ىتالمزو ىناف

 لكلا كرتشا ناةجيتنلا تناكف .لامعألا نم كلذهباشي امو تالضفلاو



 ع ؟وكذ د

 « نوتساراش ىلا انقبس دق « خابنلك » ناكو ٠ ةرارحو ةسامح :لمعلا ىف

 ىلع بابك الا ىف اهمافص ىفوأ نا عيطتسأ نل ىتلا«نسلشا» سم كلذكو
 نيفورعما دونملا نمو . حدلاو فصولا نم اهّقح ةنامألاو ةقدلاو لمعلا

 ناموحرلا «تادعاسلا نم نكعام لكب انودمأو ةسامح لكب اوامع نيذلا
 ٠ رفوتسرك تربلاو « وديان » رثسم

 ةقشلا هذه ىف لاّحالاو ريصلا نم لاجرلا ىدبأ ابف تركف الك '

 . مهلع ًاسيئر ةابطلانيب تنكو . ةلماشلا هللاةردقب قيمع نوي وكلم

 ميال نأ ثدحم ام«ءالا نم ريثك «لادلا»لقب ىلع فاضي نا ثدح دقو

 ةخوبطم ريغ مدقت تاورضمللاو زرالا ناكام رثكو . ىهطلا ىف هجضن

 نم ًافيفل اهترز ىتلا ةيضرألا ةركلا فارطأ ىف رآ مو . ًايفاك ًاخبط

 نيبصتعملا ىدل تدهاش ام لثع ماعطلا اذه ىلثم داردزا غيستسي سانلا

 دقفيام اريثك هنا ةيقيرفا سبونج ْنوحس ق ىف تبأر دق . ةيبش نم

 اي مهممنا ندا

 ٠ مييلا هعدمت رخأت وأ ىبطلا ءىس ماعط و

 «بتحم ةمطاف ىاب » ىعد نايرود نم ترا تاوخألا نيب نم ناك

 ىف نجس ام دنع تايليماتلا اهتاوخلا ةرشاعم لمتحت فم | مطتست مل
 عم اهب نجستو اهيلع ضبقيل تسرسكلوق ىلا تبهذ اذهلو» رشا و

 . هرمع نم ةعباسلا زواجتتي نكي لل ىذلا اهنباو .« ىلب ةفينح » اهمأ

 - نبالا ىلع ضبقت نأ أشن مل ةموكملا نكسلو تنبلاو مآلا ىلع ضبقو



 ب نا
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 اهنكلو « كلذل نيعملا ناكملا ىف اهتامصب ذخؤتل « ىاب ةمطاف » تيعدو

 ةثالث نجسلاب اهمأ ىلعو اهيلع مكس ةناعألا هذه لثل مضخم نأ تضفر

 1 .٠ رهشا

 لاحرلا ناكو ٠ هدشأ غلب دق تقولا كلذ ىف لامعلا باصتعا ناكو

 . نوتسلراش نيب و مجانلا رقم نيب فحزلا ىف نذخآ كاذنيح ءاسنلاو .

 «سقطلا ضرعتلا نم مثدحأ تاف اهدالوأ اهعمو ناتأرما مهنيب نم ناكو

 تامو رب ىرح زاتحت تناكام دنع همأ ىعارذ نإب نم هريغ دحاو طقسو ش

 لب . ريسلا اتعاتو ء اصكنت نا اتضفر نيتلسابلا نيمألا نكلو .ًاقيرغ

 انيلا اودوعي نل نيذلا ىتوملا ىلع نزحت نا انل سيل » هادحا تلاق دقل

 دقلو . « ءايحالا لجأ نم لمعلا ىلإ انوعدي بجأولا نأ . انزح امهم

 ةعاجيشلا نم ةردانلا روصلا هذه لاثمأ ىلع نيزوعلاو ءارقفلانب تمقو

 . ةايحلا قئاقحمل لماشلا رظنلاو تباثلا ناعالاو ةئداحلا

 هضرفي اب نوسلراش ةيرقي قيقدلا مركرمىف ءاسنلاولاجرا ماق دقلو

 اذه طببم نأ ىلع انلنح ىذلا ناف ٠ ةيحضتلا حورو بجاولا عهدلع

 ىفانك اننأ نم مغرلا ىلع اذه . ةيملس اور نك مل نيرجابم ناكلا

 ةريبك تانالعا انقلع دقلو . انسوفن قامعأ نم هب رعشن ىخور مالس

 كش ال نكلو . © انه مالس ال » اهملع انبتك نك امألا نم ريثك ىف

 )م-١7١ .



 دا قا ةكتمافت 00 ىاباريم ) لثل نكمي وجلا اذه لثم ىف هنأ

 بارت يسن ناو قارة رف هيف ام عيرجتو اهف ىلإ مسسلا ساكت

 هتاقدصأ ىلا هجوبيو « درفنلا قيحسلا هنحس ىف توملا ناضحأ ىلا ًايداه

 دشني ىذلا نإ بهذم هنمض ىلا عذقلا موللا كلذ مهصخش ىفاانبلاو

 يذل مالسلا اذه لثمو ٠ هسفن ىحاوأ ىف هنع ثحبي نأ بحي مالبلا

 أي فوس اع نيهمآ ريغ مهميخم ىف اوشا نييهارجأيتسلا سوفن ىف اع

 . هللا

 220 انضرغ نم 0 هنأب اهشنأ ةموكحلا ىلا تبت

 «هديع رزولا ضقنينأ ىلع اجاحتحا ايلخدت لب «ةماقالا دصقب ا

 هكشالو . هاندقف ىذلا انمارتحا درتسن نأن م انسأي ىلع ًاخراص ًارهاظت 0

 تلضفت ىه اذا بعاتملا نم اريثك انيلع رفوت تنأ ةموكملا نأ ىف

 رسلاب انتك رح نكت ملو . نوتسلراش ىف ىأ ءانبك ثيح انيلع ثتطبقو

 لافسنرتلا ضرأ اندحأ لخدي نأ نم فنأت انك لب . هب حابب ال ىذلا

 ىنأي ام ةيلوؤسم لمتحت نأ انعسو ىف نكي مل انكلو ٠ ةيفخ ىو اللسنأ
 سانلا نم افال ! مظنن نأ انيلع ناك هنأ « هقورب دق لمع نم صخش ىأ

 ءىش نم مهيلع ضرفن نأ انعسو ىف نكي مو « ايضخش مهفرعن ال نيذلا

 ةبايلا ف ةموكحلا تدك أ دقلو ءافمعلاو بعل ةرعدل الإ ملا

 . دنحلا لهأ اهبحي ةيئيد 00 ةكلم ىايازيم أو



 لاملا دوعيو باصتعالا ىهتني ةثالثلا تاهينجلا ةبيرض تنلأ اذا اهنأ

 ليبس ىف دالملا ىلا مهوعدن ال فوس اننأل « لمعلا ىلا دوقعلا ووذ

 . اهنم ىوكشلاب انتاوصأ مفرن ىتلا ءايشألا ةيقب ىلع بلغتلا

 مدقت ىتم فرعن نكن ملو « ًاديج موهفم ريغ كاذنيح انفقوم ناك
 ةمزألا هذه لثم ىف رظنتن ال نأ اتيلع ناكو .انيلع ضيقلا لع ةموكملا

 انممص اذهل ٠ مايأ ةعضب ىضم دعب الا ةموكحلا نم ًاباوح ةديدشلا

 ةموكحلا ضيقت مل اذا « اوت لافسنرتلا ل خدنو نوتسلراش رداغننأ ىلع

 نا نحف 2 قيرطلا لالخ انيلع ضبقلا قلي ملاذاف ٠ انيلع

 مايأ ةينامث كلذ ىلع رمتسنو اليم نيرشعو ةعبرأ مويلا ىف عطقتف ديلا

 ىو « ةكرعلا ىعتنت ىتح كلانه لظن نأو ىوتسلوت ةعرزم ىلا لصنل

 رتسمناكو « مثدوأب اوموقيل اهحلف ىف لاملا لمعي ةعرزلاب ةماقالا لالخ
 ديشن نأ ةركفلا تناكو . ةيرورضلا تادعلا لكل ك أ دق خابنلك

 ةيوعصلا تناكو ٠ مهنقتأب نورجابلا اهعنصي نيطلا نم ًاخاوك أ
 نموههنايإ انلظأ دق ناكراطمألا لضفناءلمعلا اذه ضرتمت ىتلاةديحولا

 . راطمألا ءاقتا هب"ىمتحي أجام ناسنا لكل نوكي فتنأ ىرورضلا

 لكُشملا اذه لحي فوس هنأ ؛ةعاجش ىف عقوتي ناك حابنلك ربسم نكلو

 ْ ٠ روصلا نم ةروصب

 زبخع بحاص ىدبأو . نيترم نوتسلرإش .ردق ةيرق تسرسكلوفو:
 0 زمخلا نم اثمؤاي اع اندوزب نأ ىلع انعم دقاعتي نأ ق هتبغر اهم ىوروأ



 ب ها

 نما نم العأ زيخلل ًانع انم ذخأيل ةصرفلا هذه زيخْلا بحاص زبتني لو

 . قيقدلا نم كنس ةوجأ جزل عيسرت لع أ 6 ءاقوينلاو قاتلا

 ذأ ديدحلا ةكس قيرطب بسانلا تقولا ىف زيخلا لسرب زابملا ناكو
 تايلاسرالاتناكفءانوح مهبجاوب نوموقي نينيورؤألا نم مبلكو اهنامع

 دقف . تاليبستلا ضعبب انوصخو ابلقنب ةيانع لك اونعو «ةلماك انلبعت

 نم سيل هنأو « ةنيغض وأ ءادع ىلع يوطنت ال انبولق نأ نوفرعي اوناك

 انقوقح ىلا لوصولا ىه انتياغ نأو « قواخمب ًاررض قحلن نأ اندصق

 وحلا ناك اذلو . تاقشم نم لمتحت امو مالآ نم ىناعن ام قيرط نم

 .انداهج مايأ لاوط ًايقن رمتساو«بئاوشلا نم ًاصلاخ ًايقن انطاحأ ىذلا

 طششن دق ةيناسنالا سفنلا ف نماكلا بحلا نأ الا اذه ىف ببملا امو

 تفلتخا امهم ناوخا مهنأب رعشي لكلا ناكف ٠ هرثأ ربظي ذخأو

 . كلذ ريغ وأ نيماسمو نييكودنهو دوهمو ىراصن نيب لحتلا

 ُط تنكو « حاورألا ترقتساو تاوصألا تنكس مالظلا | ميخ الو

 ايوا تاروت ةسبلج ثعم“ ام دنع ىعحضم ىلا ىو نأ كشو

 ىدنع نكي مل نكسلو « كلذ ىنعم تمهفف .حابصم هدي ىفو انوحت مدقتي
 ٠ ىلع ضبقلا لبق هب ىصوأ ام مابلا نم

 هما نمبقلا كيلع ىقتلأ نأ ديرأ . كيلع ضبقلاب رمأ ىدل »

 :طباضلا ثبحأف
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 كسرفكل ىلا مث « نآلا ديدحلا ةكسل ةطحم برقأ ىلا » -

 . 6 اهيلا رفاسم راطق لوأ لصي ام دنع

 نأ ىلع نكلو « ناسنا ىأ ريخأ نأ ريغ نم كعم بهذأس »
 . « ءالمزلا دحأ عم تايلعتلا ضعب كرتأ

 ىزودل مالسالا خيرات ىف تارظنو فئاوطلا كوام



 شع سدأسلا لصفلا

 راصتنالاو نحسلا ٠

 رج هتريخأو « ىنم برقلاب ًامئان ناكىذلا « وديان » رتسم تاظقيأ

 سفنتي نأ لبق نيرجابلا نيب رمألا عيذبال نأ هتوجرو ىلع ضبقتلا

 نأ ىلع ؛ ريسملل اوكرحتي نأ رابنلا نيبب امدنع مهيلع ناو ٠ حبصلا

 اواوانتيل ةحارتسالا تقو نيحي امدنعو . سمشلا غوزب لبق هب اوأدبي

 نأ كلذ قوف هل تحبأو ٠ ىلع ضبقلا ربخ مهيب عيذب نأ هل “ مهتبجو

 الاو « نيرجابلا ىلع ضبقول اف « ىنع هلأسي ناسنا ىأل ريخلا اذبم تلي

 لخادي لو . عوضولا جمانربلل ًاقبط ريسلا اوعباتي نأ مهملع بجاولاف

 هعبتي اع ىتايلعت هيلع تيلمأف . قالطالا ىلع فوخ وأ كلش ىأ ودان

 ىف تسرسكلوف ىف خانبلك رتسم ناكو ٠ ًاضيأ وه هيلع ضبق ول مذ
 ريغ .٠ تسرسكلوف ىلا انرفاسو سيلوبلا طباض تقفارو . نيحلا كلذ

 هتلصو دق نكت ملذا ىلع ضبقلا رمتسي نأ ىنأ ىومعلا بئانلا نا

 ىرمأ ىف رظنلا لجأ اذه ىلعو ء« ضبقلا رمأ اهبلع ىنبي ىتلا بابسألا
 رتسم ناكو ٠ ادع نيسمح اهردق ةلافك عضو دعي ىحارس نلطأو

 , نيرجابملا ةكراشم ىلا دوعنل لاحلا قىعمرفاسومل ةبكرم دعأ دق خابنلك



 . انقفاري نأ « رديل لافسنر » ةددرح لسارم دارأو : مهفحز ىف

 فصوو ةلاجلل ًاقيقد ًافصو نيحلا كلذ ىف رشنف « ةءرعلا ىف انعم هانذخأخ

 اودبأو ةسامجلا رهاظع ىتوقلت نيذلا نيرجابملا عم انتلباقمو انتحايس

 نأ ةموكحلل قرب م نكلو . انفحز رمتساو ٠ ىندوعب حرفلا دش

 دلك لع طقو لف شنتلا ةذاغأ زبادألا تركض اذإو : ارش نك م

 ةعضبب نوثردنتس راحت اندوز دقلو . ربشلا نم نماثلا ىف نوتردنتس ىف

 امم ديزأ ًانقو نءرجابملا ىلع اهعيزوت جاتجاف « شمشلا ىلرم نم بلع

 تالوك ألا ةيقب عيزوت جاتحي

 مالا ةبحص ممر مث «ريملا اوعباتي نأ نيرجابلا تلأس دقتو

 ةكحلا ىف ةسلملا ةعاق تلصو نأ درجعو . هسفنب ضبقلا ىلع قلأ ىذلا

 : م ةسخ مهنم تدجو .'مهيلعضبق دق ناك المز ضعب ذأ تدعو

 ميحرو ؛ وسأر انوجارو '« اهنس نايامارو ؛ جارابم لاليراهببو ؛ ودياذ

 اك« ًاعم اننجس ىلا اهضبق ىدؤي نأ ىف ةموكسملا بعر لو ناك

 . جراخلا ىلا مهحارس قالي امدنع ىئالاسر ءالمزلا لمحي نأ درت ملاهنإ

 ؛ كالوو خابنلكو انأ « انثالث نيب , لصفت نأ لع تاطاسلا ثممص اذهلو

 هيف قتثلأ نأ نكحال ناكم ىلإ ىف تلسرأو « تسرسكلوغ نم انتاحرف

 . ىلداج ىنب نم دحأب
 رثك أ ةدابلا هذه نكي ملو .. « نيتتوفنوأب » نحس ىلا تلسرأ اذهل

 نيجسلا تنكو ٠ قدانفلا ىف ًابدخ ًاميج نولغتشي ايدنه نيس نم
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 ناسوروألا نم نحسلا فويض قاب ناك نيحن ىف « ديحولا ىدنملا

 ةمعنك اهتلبقت لب « ةلزعلا هذه ءارج نم ةزه ىنذخأت لو . ديبعلاو

 .ىرظنو ىعمس ظقوا نأ لع ترفو دقف ءابم ةموكحلا ىلع تمعنأ

 دوزالا ةصرف ىل تحنس نال تحرفو « ءانجسلا ةيقب تافرصتبقازال

 نأ عيطتسأ تاقوأ ىب رمت ل هناف اذه نع الضفو « ةديدح بيراحتب

 هله تناكف « 189»* ةنس ذنم صخألا ىلعو « سردلل ايف غرفتأ

 . ةلماك ةنسهيلع بابك الاو سردلا ىف اهقفنأ تلا صرفلا نسحأ ةصرفلا

 .قونأ تنك دارفنالا نم طسق ربك أب نيتتوفنواب نجس ىف ثمتم دقو

 ' هنكلو « ىنضعو ىنقلقي امه ريثك ىلوح ناك هنأ ىف كشالو . هيلا

 . ةقادص نحسلا بيبط نيبو ىنيب تأشنو . هلامحا نك امم ناك

 « هتوريجو هناطلس رهظي نأ ىف الا ركفي نأ عيطتسيال ناجسلا ناكو

 مهو, ىتلا مهقوقحب نونوجسلا عتمتي نأل ًاقاوت بيبطلا ناكن يح ىف
 ءاقرص هكاوفلا ىلع ىفتغأ تقولا كلذ نم تنكو.نجسلا نوناق اهايإ

 لو ٠ نوتيزلا تيزو ءارضخللا روذجلاو مطاطلاو زوما الا لوانتأ الف

 ةلاح ىف ءايشألا هذه نم ءىش ىلا مدق اذا.ًاعوج توما نم رفم ىل نكي

 «ابئاهقتناب ةيانعلك ب يبطلا ىبع اذهل .ديحن ريغ فنص هنم ناكوأ داسف

 .نمض نم نوكتل ليزاربلا زوملاو ىداعلا زوملاو.زوللا اهيلا فاضأو

 , ىف تصصخ ىتلا نحسلا ةرجح ىف نكي لو : ىلا مدقت ىتلا فانصألا
 ةرحنلا لظت نأ ىف هدهج ىصقأ بيبطلا لمعف . ةيوبتلل فاك قيرط
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 ناحسلا هددهو « لئاطب كلذ نم في ل نكلو « بابلا ةحوتفم

 ل هنا ىلع . دصوم ريغ ةرجحلا باب كرتي نأ ىلع لمح وه اذا ةلاقتسالا

 هفلاخيال ادحاو ماظن عبتي نأ ديرب ناك هنكلو « ًاربرش الجر نكي

 فورظلا تناك امهمو تالاحلا نم ةلاح ىف هنع ْدشي الو

 .نجس ىلإ كالوبو ءايروتيرب نجس ىلا لمح دق خابنلكرتسم ناكو
 هذه لك قت نأ عيطتست تناك ةموكحلا نكلو ٠ تلوتسمرج

 ىف نوتجنتراب زسم لثك ناكل احلا هذه ىف اهلحر لثم نأل  بعاتلا
 ىتلا ةسنكلاب مضحلا طيحلا دم فقوت نأ تدارأ ام دنع « ةصوصقألا

 < مهتوفغ نم اوظقيتسا دق اوناكل اتان ىف لاعلا نآأل كلذ . اهلمحت تناك

 . مهمزع نع مهينثت نأ ضرألا ىف ةوق ةيا ىلع رذعتلا نم حبصأو

 .نم هيفام رادقم نيتسي حل ناف « كحلا ىلع هبهذ نحتع غئاصلا نا

 وأ ىرخالا نداعلا نم ءىش هيف ناكاذا ىتح «ةقرطلاب هقدو هامحأ ءاقنلا

 دوتهلانأ ىف ىدنع كشالو . صلاحللا بهذلا قبو هنع لصفنا خاسوألا ٠

 قراطلإ اوقدو اوربص مهماف . ةبرجتتلا هذه لثمب ةيقيرفا بونجي اورم

 .بيراجتلا هذبم اورم نأ دعب «فاصلا بهذلا مباطب اوغمد مث « ةليقثلا

 ديدحلا كس رطق ىف نورجابلا نحش دقف . نيراصم نيرباص ةيساقلا

 نعت مل ةموكحلا ناف . اهم اودمعتيو «رانلاب اوربطتيل لب « اوهزنتيل ال

 « مهماعط رمأب ىتح ملسلاو عئاضبلا نحش نينوحشم مريغست لالخ
 ىلع . اونجسو مهلع مكحو ةمهلا مويلا تبجو لاتات اولصو نا درجمعو
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 نا اهيلع ناك ةموكحلا نأ ريغ“ هيف بغرنو لمعلا اذه رظتنن انكاننا

 اذا دونهلا دي ىف ةبعل اهنأك هتاذ تقولا ىف رهظتف ةريبك تاقفن لمحت
 :كيهان .لامعلا نم لئاهلا ددعلا اذه لثع اهموحس ىف ىعث ترمتسأ ىه

 . ىلا ةدلالالخ مهجاتمىف لمعلا اواطسي نأ مهيلع ناك مجانملا باحصأ نأ:

 لاونلا اذهىلعارئاسلظ اذالاحلا نا كشالو. نجسلا ىف لاملا اهيضقي

 ةثالث ةبي رض ءاخلا ىلا ةرطضم نوكت ةموكملاا ناف «نمزلا نم امرتق

 ةقطنم تطوف ٠ ةركتبم ةقيرط ىف ةموكسحلا تركف اذهل .تاهنجلا

 تاقحلم نم تحبصأ ةقطنملا هذها تناعأو ةكسئاشلا كالسالاب مجانلا

 باححأ ىدل نييروألا نيمدختسلا ثتنيعو « لساكوينو ىدند ا

 لامعلا فونا اوعضي نأ اوعاطتسا ةايسولا هذبمو . مهلع نيبقارم مجاتلا

 لاخلا ىف لامعلاب محوزت ىجاتلا تأدبو ؛مهتدارا نم دضلا ىلع ماغرلا ىف

 ىف نكي ل هلمع كرت اذا لوألا ناف . دبعو مداخ نيب اقرف كلانه نأ ىلع

 مكح رادصتساو كاحتلا قيرط نم الا ءىبث ىلع همغرت نا كعاطتسم

 ديعا اذهمو . ةوقلاب لمعلا ىلا هديعت نأ نكمم ىناثلا نكلو . هيلع

 .اطرش الو ديق ريغ نم اديبع مهتفصب نكلو لمعلا لا لامملا ٠
 نكسلو . هنم رظتنن امم رثك أ ةموكملا يناج ىف لمعلا اذه ناكو

 !وداجي نأ ىلارمألا ىهتناو.- مجانلاىف اوامعيزأ اوبأف ءالسب | وناك لاعلا

 ةطلسلاب اوناعتسا دق عابطلا ويشحولا ممؤابقر ناكو . ةيشحوو ةوسفب

 الكر مهلا اهنودؤيو لاملا ىلعاهنوطسيي اوذخأف ةموكسحلا مهلوخرىنلا



 لا

 بورض نم كلذ ريغ ىلا « ةنلألاب ًابابسو فك لاب ًاعفصو لجرألاب
 هلك اذه نم مغراا ىلع نكلو . مهيلع لجست ل ىتلا ةناعالاو ةوسقلا

 نم مهيلع عقي اع نيبمآ ريغ « يهفقوع نيكسمتسم نيك اسلا لامعلا لظ

 . باذعلا فونص

 تالادتعالا هذه ربخ اهانمض ةيقرب تاراشا دنهلا ىلا انلسرأو

 هنأ ىتح ءانب لصتاو رمألا مها ىذلا «لابكوج» ميعزلا اهم انصصخو

 «لابكوج» ذخأو .ًادحاو ًامويهنع اعانرخأ اذا رابخألا نع ملعتسي ناك

 هنكلو ٠ هب لأ ديدش ضر هشارف امزالم ناك هنأ مغر رابخألا رشني

 ىونج دونما لاوحأ هسفنب ظحلي نأ ىلع رصأ هضرم نم مغرلا ىلع
 ءاحنأ عيمج ترتها دقلو . راهن ليل اهب لغش دقل ىتح اهم ىنميو ةيقيرفا

 ةيقيرفا ىلونج لاسم تحمأت تاظقيتساو ةنوآلا كلت ىف دنملا

 . ةعاسلا لغشو سلاجما ثيدح

 « ساردم ىف روبشلا هباطخ جندراه دروللا قلأ نيملا كلذ ىف

 ىلع ارتلجتا ىفو ةيقيرفا ىنونج ىف نييبوروألا جعزأ ىذلا باطما كلذ

 ىلا مهتاداقتنا اوهجوب نأ دنهلا ماكح ةداع نم نكي لو 0 ٠

 « ةيروطاربمالا ءامحأ ىف ىرخألا تاموكحلا اهيتأت ىتلا تافرصتل

 داحنالا ةموكمل اعذقم ًادقت هجوب نأب فتكي ل جندراه دروللا 0

 نييهارخايتسلا تافرصت نع ًاديحم اعافد عقاد لب « طقق قيرفالا

 ىلعو . رئاج ىشحو نوناقل ىندلا مهنايصع ديأو « ةيباسلا مهتطخو
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 ةيداعملا تاقيلعتلا ٠ نم اريثك قال دق جندراه دروللا باطخ نأ نم مغرلا

 نم دشلا ىلع لب ؛ هفقوم لدعي وأ رذتعي نأ لواحي مل هناف « ارئلجتا ىف

 . هفقي نأ رطضا ىذلا فقولا ةحصب منتقم هنأب نيريثكلل حرص كلذ

 121 تنحل ده وتفا هتابخ ق جندراه دروللا مزح نأ ىف كش الو

 . ناكم لكى هجناتن ثرهظ
 دودح لخاد نيروسأم ءاستلا لساوبلا لاملا كئلوأ نآلا كرتتلو

 ىرخأ فارطأ ىف فقولا ةقيقحسنع اليلق ملكتتل ؛ ةهينه مجانلا ةقطنم

 «دالبلا كلت نم ىبرغلا لامثلا ىف عقت مجانلا ةقطنم ناف . لاتان دالب نم

 لامثلا ف ءىطاوشلل ةرواجلا عاقبلا ىف نوامعي اوناك دونهلا نكلو

 نوامعي نبذلا دونهلاب باصتعالا ثودح لبق الصتم تنكو ٠ برغلاو

 . ريوبلا برح ىف ىعم كرتشا مهنم ًاريثك نأل « ىلامثلا ءىطاشلا ىلع

 ءىطاشلا ةقطنم ىف نوامعي نيذلا لاملاب تلصتا دق نك أ مل ىنكلو

 «ريسيلا ددعلا الا ءالمزلا نم كانه ىل نكي ملو «نيلوألاب ىلاصتا ىنونحلا

 اهدمأ لوطي فوس ةكرعلا نأ ًاردقم هلزنم ثاثأ أ مهنم ريثك عاب دقلو

 .ءاينغألا نم هتدلجلهأ هيلع هب ضي ار ىذلا دازلل جاتحي فوس هناو

 ريغل اوحصني نأ نم لمعلا ىف المز تردح نحسلا ىلا تيهذ الو

 اننأ تردق ىنأل « لمعلا نع مهمارضا اوناعي نأ لاعلا نم نيبصتملا

 نآلو « مجانملا لامع ىلع باصتعالا رصتقا ول ىتح رصتنن نأ عيطتسن

 تأ متن 2 نيتس نع لقيال مثددعو امنع يربمأ ول دونولا لامع
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 م هنأب كيهان . هوجولا لك نم مهرومأ ريبدت ليحتساا نم حبصأل

 اذبك اريك ًاددع بحصن نأ نم اننكمي ام لئاسولا نم انيدل نكي

 ىذلا لالا الو « مهنودشر نبذلا لاجرلا انيدل نكي مل . ةرجهلا لالخ

 نمضن نأ نكمي ال اذهك ًاريبك ًاددع ناف اذه نع الضفو . هب مهمعطت

 تحتف اذا نكلو . هدشنت انك ىذلا ىلسلا جبنلاب ظافتحالا هعم

 نافوطلا تودح نم نذا صانم الف « ءاملا سيح ىتلا سيواوهلا

 عوطتو مهسفنأ ءاقلت نم ءاحألا عيج ىف لاملا برضأق ٠ حاتجلا

 مهفقوم اوربديو مثرومأ ىف اورظنيل نوريثك

 لاعلا متع تذخأف . رانلاو مدلا ةسايس ذفنت ةموكمحلا تأدب انهو

 لاعلل بك ارلا ىبرحلا سيلوبلا ىدصتق . ةوقلا ضحمب باصتعالا نع

 فاك لامعلا نيب بارطضا لقأ ناكو ٠ لمعلا ىلا عوج رلا ىلع مهلمحيل

 لامعلا نم ةئف تمواق نأ فد قدانبلا صاصرب هيلع : باحي نآل

 مهضعب فذقو « لمعلا ىلا عوجرلا ىلع مبلمحت نأ تدارأ ىتلا ةوقلا

 لتقف قدانبلا نارين مهيلع تقلطأت « سيلوبلا لاجر ىلع ةراجحلا

 نأ أوضفر اذه 8ع نكلو ٠ نوريثك حرجو « ضعبلا مهنم

 ًاريبك ًاباصتعا اوعنع نأ نم نوعوطتلا نكمتي ل كلذكو . اوعضخم

 قايفكلا لك ىبأ اذهعمو ٠ ديهح دهحدعبالا « مالوب رف » نم برقلاب

 نيعألا نع اوفتخي نأ رمألا مهضعب غلب ىتح . لمعلا ىلا اودوعي نأ

 : لمعلا ىلا اودوعي نأ ىلع نيفتخم اوقي نأ اولضفو ؛ ةيهر
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 . ةحودتم اهرك ذ نود دجأ ال ةثداح عئاقو ىورأ نم ىل هالو ..

 اودوعي نأ اوأو «مالوير فا نم برقلاب لامعأ لاملا نم ريثك كرت دقق

 « نكول » لارنجلا ناكو ٠ مهعم ةطلسلالاجر هلذب ىذلا دهملا مغر اهلا
 رمأي نأ كشو ىلع ناكو « هدونح هعمو باصتعالا ناديم ىف ةماتطتس
 نم ةنيدملا كلت طبه لساب ىدنه هيلا مدقت امدنع « راثلا قالطاب هلاجر

 ةنماثلا زواحتي نكي لو ؛( («ىحموتسر ىسرأب» نباىجراوس وه نايرود

 .هل لاقو لارنإللا هيطتع ناك ىذلا داوملا ةنعأب كسمأو هرمع نم ةريشع

 ْنَأب نطو ءانبأ عنقا نأ ىلعو . رانلا قالطاب رمأت نأ كيلع بجيال »

 ' نأ هل ممسو « باشلا اذه ةعاجش لارنملا ريك أف « لمعلا ىلا اودوعي

 ىجياروس ضوافف ٠ هل اهددح ةرثف ىف ىحلا متافتلا ةقيرط برحي

 نود اذه هلمعب باشلا اذه لاح دقثو . لمعلا ىلا اوداعف ميمثقأو لاملا

 | هتقفشو هتلاسبو هنهذ روضحب نيريثكلا لتق
 ماق كلذ مغرو . ةديدش ةحرح ءاقنعلا ةعرزم ىف ةايحلا ترفع او

 ةعاجشب اهودأق ةرطختامهع مهلا دهع دالوألا نأ ىتح « هبجاو لك

 كلانه نكي م هلأ نم مغرلا ىلع «تسو» رتسم ىلع نبا كلذ ىف ضبقو

 رتسم لمعي نأ اهانعسر ىتلا انتطخ تناكو ٠ هيلع ضبقلا روب ببس يأ

 اذه لعو . امهلع ضيقلا ايدافتي نأ امدهح ىداغ لالتحامو تسو

 . هيلع دي ىلع تسو لمع
 ةلرع نلا باي وسالا ارا راق نا وع يني دكت ةيوذتللا ةككلو
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 هف' ثيرتت لو « مهلاح نع ىضرلا ضعب اهارجايتسلا رحب نيمئاقلإ

 باصعأ ىلع ريثأت ارح هكرت قف نوكي نأ نكي صخش ىأ ىلع ضبقلا
 صخشلا كلذ ىلع ضبقلا لمجتىتلا بابسألا مايق ةرظتنم ريغ « الاجر,
 ضبقلا ىف ةطاسلا باحصأ ةوبش تحبصأو . هوجولا :نم هجو ًارربم

 هينيس نوحسلا تابايغ ىف تءاش نع يدل ةيفاك صاخشألا للغ

 ش ْ : . بيس ريخلو

 «تسمو سم ىلع ضبقلا ريغ هتف « ابكر » لل اقرأ نأ

 دنمهلا لاجر ردقأ نم ةعضب ةيقيرفأ ىنودح ىلا لسرب نأ ىف ركف

 نييهارجايتسلا ديبأتل « روهال » ىف ٍدقع عاّبحا ىقو . ةلاحلا اوحلامنل

 كلعي ام لكن ع لزانتين هنأ « زوردنأ » رتسم نلعأ « ةيقيرفا لونج ىف

 هقمر نيحلا كلذ ذنمو ٠ مهتدعاسمو مبتكرحل ًاديبأت دوقنلا رم

 ىلع ضبقلا ريخ هلصو املف . رابك الاو لالجالا نيعب « لابكوج »
 بهذي نآل دادعتسا ىلع ناك نا هلأس « زو نأ ف لاق 14 كفو 2

 ىدبأو . هحنرتقم لوبق ىف ةلل زوردنأ دذرتي لف « ةيقيرفا ىلوتج ىلإ

 « هبحاصي نأ ىف هتيغر 6«نوسريب » ركسم ىعدي هئاقدنأ نمميمج قيدض

 تدصق هع 0 ىونج ىلا دئحلا ناقيدصلا كرتو.

 . داحتالا.ةموكح دالب

 داالا ة ةموكج .ناف « اهراؤدأ 0 ىف كاد ذا تناك كرفملا نكلو

 حصأو. اهنوحش ىق ءاسنلاو لاج'رلا نما فال اب ظقتحت نأ نع تزجغ ْ



 حم اا

 راظنأ تذخأو« ميظملا ثدحلا كلذ لمتحتال ةيسفن ةلاح ىف ماعلا 1 املا

 . رمألا ف فرصتي فيك ىرتل « سطمس » لارتملا وحن هجتت ماعلا

 ىف فقت ىرخأ ةموكح ةيأ هلمعت ام سفن داحنالا ةموكح تامع دقلو

 ناف « قيقحت لمعب مايقلل ةحاح نم كلانه نكن لو . اهفقوم لثم

 ءارآلا لك تقفتاو « ًارهاظ ًافورعم ناك ةلالا هذه ىلا ىدأ ىذلا أطخلا .

 لارتملا ىأر كلذكو . أطحلا اذه حالصا ىلا وعدي بجاولا نأ ىلع

 هبشأ فقوم ىف ناك هنكلو . عفري نأ بجي اماظكالانه نأ « سطعس »

 نأ عيطتسي وه الو «هعلتبب نأ عيطتسي وم الف«أرآف دردزا نامعم فقوع

 نأب ًادبع ةيقي ةيقيرفا لونج ىف نيمورو الل عطق دق ناك هئاف . هظفلي

 هب عفتني حالصا ىأ لمعب موقي نأ الو تاهينجلا ةئالثلا ةبيرض ىنلب ال
 ىلا أجلي نأو « ةييرضلا هذه ءانلا ةرورضب رعشي أدب هنكلو ٠ دوتهلا

 تاموكحلازأ ًامئاد ىرن نحنو. تاحالصالا ضمبب ةلاحلا جلاعي عيرشت

 نييمت ىلا امئاد أجلت ءماعلا ىأرلا مامأ اهتجح- تصقنو اهزكرم ج رحأ اذا. .

 تاحالصالا نم هب ىصوت فوسام لكن أل ؛ ىلكش قيقحتب موقت نا
 ىلعو ةموكسحلا ىلع هضرعت نأ لبق ناهذألا ىف لمفلاب ًاررقم نوكي
 ىصوت ام امئاد لبق هموكلا نأ لاوحألا هذه لثم ىف ئاسلاو . سانلا

 لبقتف «تاموكملا هوي « ناجللا هذه لثم هب
 تناك ىذلا لدعلا كلذب رقتف « قيقحتلا ناحل اهررقت ىتلا تايصوتلا

 . لارج نيع اذلو ٠ توربملاو لظلا هيلع ىوقتسي نأ الا لبق نم ضفرَت
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 نأ مادام اهم اوقثي نل مهنأب دونحلا نلعأ « ةثالث نم ةنجل « سطعس »

 اهماومدقت دق اوناك تابلط ضعب ةيبلت نع تمنتما ةموكملا

 نييهارجايتسلا نم نينوجسلا نأ اهنمو ٠ مهافتلل ساساك ةموكحلل
 ىلع وضع ةنجالا ىف دونما لثي نأو « لاحلا ىف مهليبس لخي نأ بجي
 ؛لوالا بلطلا نم فرط لوبق ام دح ىلا ةنجللا تلبق دقلو . لقأالا

 كلذي نأ» ةجحب ءانأو كالوبو خابنلك ليبس لت نأ ةعركملا تيدزأغ

 نأو . « عاطتسلا ردقب دونهلا بلاطم ىف قيقحتلا قيرط لبسي نأ نكي
 حرتقلا اذه ةموكملا تلبقو . طرش الو ديق ريغب انحارس قالطا نوكيا

 تنسو ناسمروع جوف كلذأو .ميباسأ ةتسماد نجس دعب انايبستلخأو

 يبا نت اوبح ناصر مرعلال وح رد سيئا ص نو
 :ةيلا ايهعوت

 © نوسريب ريسمو زوردا سم لضن نأ لبق هلك اذه مقودقلو

 .امهنال « ىتايأر امدنع ةريبك امهتشهد تناك ىو .٠ ةايدود قف انيتقك

 تناكو ٠ امهتحايس لالخ تلاتت ىتلا ثداوحلا نم عقو ام نالبحي اناك

 ا ردقأ نبذللا نييزيلجنالا نيذبم' اهيق قتلأ ةرم لوأ هذه

 ' ١ . ةقئافلا ةردقلاو

 ٍفربذ نكن م انناف . ضامتمالاو بجملا انذخأ انتثالل نع جرفأ ال -

 .ةنجبللا نايع . رابخأ انيلع تطبهو. ٠ تمقو ىتلا ثداوحلا نم ًائيش

 :«(ى38:-+)



 نواعتن نأ عيطتسن ال اننأ انيأر انكلو « ةدجو ةشهد هل ديدج مءىشك
 دونهلا نأ وه رمأالا ىف انل ادبام لوأو ؛ روصلا نم ةروص ةيأ ىلع اهم

 مهتنلظم ح رشيل لقألا ىلع دحاو لثمم نيبعت قح اوطعي نأ بجي
 لارتح ىلا اباطخ انررح نايرود ىلا ةثالثلا نحت انلصو اماف . ةنجلل

 : هيف ءاج 193“ ةئس ريمسد ١" ىفاخرؤم « سطمس »

 ىلع ةدشب ضرتمن انكلو . قيقحتلا ةنحلا نييعتب بحر نحن » ٠

 ءادع ىأ امهنيبو اننيب سيلو . اهب نيوضع ىليا رتسمو نلسا رسم نييعت
 نكلو .٠ امهتردقم ركتن الو امهترهش امهل نالجر امهلاف « يصخش
 نأ لمتحي دقف « دونهلا اهءادع ةريثك فقاوم ىف ناعأ دق اهالكناكال

 امهنأب نيرعاش انوكي نأ ريغ نم ٍِلظ هنم دونهلا لاني ءىث ىف امقي
 (مل هناو . ايلك ًارييغت هجازم ريخي نأ عيطتسي الق ناسنالاو . مهئاملظب
 دض ىلا ابلقني نأ نكمي نديسلا نيذه نأ ضرفن نأ ةعيبطلا نوناق داضي
 .. ةنحللا مهاجر هنأ بطن ال كلذ عم انكلو ٠ ةدحاو ةمفد اناكإم

 ىأرلا ف ميلالقتسإب اوفرع لاجر ةنجللا ىف ايلا مضي نأ بلطن لب
 رسيرش * ب. و ليبنلاو نإ ذور شسءيج ريس مهم 0 مزيحن مدعو

 قاطينأ ىف صحني «ىناثلا انبلطو . فاصنالل هبحو هلدعب فورعم اهالك
 قبن نأ انيلع بمصي هاف «اده ثدحي مل اذاف ءاعيج نييهارجايتسلا حارس
 ىف نييهارخايتسلا ؛ءاقب زيي رريم ىأ كانه ليل ذا نجسلا جراخ
 تامالعتسالا نع ثحبن نأ انم بلط اذا ًاشلاثو ؛ نآلا ىلا نجيسلا
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 ىتلا لماعلاو مجانلا ىلا بهذن نأ انيلع بجو « قيقحتلل ةيرورضلا

 انناف « تابلطلا هده بج[ أذاف . انلمع متنل نودقاعتملا لامعلا اهب لمعي

 اني دوت فرخآ لئاسو نع ثعت فوساكأب مكحراصت نأ فبما

 ٠ « نحسلا ىلإ

 ةأوطم ةيقر انيلا قربأ رخآ فخرا بهأت اننأ 6 لابكو ج » عمسالو

 ىف هانفقوأو جندراه در رول انفقوأ ةوطخلا هذه انوطخ اذِإ انأ اهيف لاق

 نواعنو ؛ فحززلا اذه نع لدعن نأ دقن اعضناو + يرحب تقود

 ش . اهتمهم لبست ىتلا تانايبلا اهيلع ضرعن نأب  ةنجتلا

 ويقابل دق اوناكدونبلا ناَفأ . ربك ةلضعم ىف كلذب انعفو دقلو“

 نب أونوكي نأ 0 مفني مل اذا ةنحللا ةعطاقم ىلع

 00 نم لايك رج اتي ف ا دانا

 ةوطخ نع نفت كك و 4 هانملفق بنرغ نع عجزت كيك ْن كلو

 0 'لابكوح نا ةم ىلا انينتي زورذأ رتسماانيلا مدقتو ؟ اهانوطخ“

 ةمدشلا كلن هانمدص اذإ انلمت هيف رؤي ا رادقم نع انل نيسؤ «ةمذيتلا

 نع بغت مل تارانتعالا هذهأ نا ةقيقألاو . انتطخ ىف زمتسن نأب ةيوقلا|

 نأ دارقب ثحبلا نم انجرخو.ءاقعإلا نماعتجاناندقبف ٠ ادبأ, مذ
 عيمست مل اذا جئاتنلا تناك امبم رهتست كن يجي ةنجللا:ةبطاقم

 ةيقرب'انلسرأ رارقلا اذهبو - اهتأيه ىلا نيرخ [ءاضعأ ةفاضاب ةموكسمللا
 اهيف هاج دقو ذوردنأ متيم اهيلعإ قفاو « لاك خس! ىلا ةلوطم



 انك اذه ىلعو « انليبس ىف ةلمحتت ىذلا كلأ رادقم فرغن انثا »

 م ٠ ةيحضت رك أ امايبس ىف انيحض ولو كتروشم عبت نأ ىف بغرل

 نأ دونو « اهتميق ردقت ال ةدعاسم اندمأ دق جندراه درول نأب فرن انثأ

 ىف بغرت اذه عم انكلو ٠ ةياهنلا ىتح اهلثمب ىظحن نأب نيريدج نوكن
 دق لاجرلا نم افولأ نأ ىف رمألا رصحنيو . انْركرم ةقيقح لع فقت نأ

 ىتلا ةكرملا نأ نيح ىف هنع اومجري نأ نكي ال ادهع مهسفنأ ىلع اومطق

 ىتلا دوبعلا مارتحا ةدعاقىلع تماق دق ةءابنلا ىلإ أدبلا نم اهرامغ انضخ

 نوكرتي كش الو اوناك انم نيريثكلا نأ ف كش.الو . اهمطقت انك
 ةيبدآلا طباورلا نأ اك . اهيلع دهاعتت انك ىتلا دوبعلا ةوق الول ناديلا

 كَم نع ةدحاو ةعفد لاجرلا نم كلا نك اذا آو لحتت ةهبش ال

 ممجن مل « اهلع اندهاعت ىتلا دوبعلا نأ ىلع . اهيلع اوعججأ ةلكو هوفقون

 اندوهعب انكسمت نأ اندجوو « المأتو اثحب فقولا انلتق نأ دعب الإ ادلع

 ةيلاجلا نأ نم الو ٠ ةيعرلا بادآلا عّئارنت نم ةعرش ىأ ىفاني ال

 ىأ امل هجوي نأ ريغ نم ةنجللا مطاقت نأ ىف قلطلا قملا امل ةيدنملا

 نأ ابل كتحيست نوكسانا وهن ١ ةيغر هلق نر ىذلاو "٠ موأ

 فقن نأو لاجرلا نم فالآلا ةدارا نيب عمجي اذبك دبع نع مجرن ال

 اناو . جئاتتلا نم انفقوم ىلع بترت امهم ةماتلا ةدسحولا فقوم ًاميجج

 نم فقت ال نأ انلمأو ٠ ةيقربلا هذه ىلع جندراه درول ملطت نأ وجرنل
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 ًادهاش هللا نم نيذختم ةكرملا هذه انأدب اننا .٠ فيعض فقومهف اهئارج

 . © ًادشرمو

 هنكلو . ريثأت اوسأ 6 لاك وخ » ةمس ىف ةيقربلا هذه ترثأ دقلو

 ىلا قرأو . ةساجلاو دمأتلا نم هب اندمأ امم رثك أب اندعو اندعاسي لظ

 انع ضفني نأ كلذب ضفرب ملف ٠ فقولا ةقيقح هل ح رشي جندراه دروأ

 انرظن ةهجو ىلع قفاوو انديأت ىلع تبئرب « كرتملا مخ ىف انب قبو

 ٠ اندييأت ىلع تبث هناف ٠ انعم جندراه درول نأش ناكك لذكو

 ةنوآلا هذهىفعقو دقلو وردا وكس انسب زور لإ تصذو

 ةموكحلا لعج امم نوب وروألا ديدحلا ةكَس لامع 2 باصتعا تاذلا

 ىدونجي فحزا أدبا نأ ىلا تيعدو ٠ ٠ اهفقوم جرح أمات ًاروعش رعشت

 ةكس لامع ىف نيبصتعملا دعاسأ كلذيو « ةحتاسلا ةصرفلا كلت ىف دونهلا

 ترداب ىنكلو . ىطورش ةموكسلا ىلع لمأ نأب ةكرعما حيرأوديدحلا

 مهنأل « ديدحلا كس لامع لمعلا اذه. نودعاسي ال دونها نأ نلعأ نأب

 ايهادع ارضتفل ردا يشرح ناو « ةموكملا اوكبريل اويصتعي ل

 « فحرلا ادبن نأ نم دب الو ناك اذا هنأو . أذه ريغ ضرغشىلا ىري امن

 .دقلو . ديدحلا ةكس لامع باصتعا قيدني نأ دعب الا هب ًادبن نل اتناف

 . ارتلجتا ىلا رتور هلقتو « سوفنلا ىف ًاقيمع ًارثأ رارقلا اذه ثدحأ

 دعا ضم اسو ارق ذو ىلع انئنهم © ليثبمأ » درول انيلا قربأف

 ىنمهيالو « كنطو لهأ بحأل ىننإ »  الئاق سطمعس لارثح ىدعاسم



 نأ عيطتسأ فيك نكلو . لاوحألا نم لاحب ةدعاسملا دي مييلا دمأ نأ

 ركفن فيكف . ةجاحلا ثقو ىف اندعاست كنا ؟ لمعتام ءازا فرصا

 فنعلا لامعأ ىلا عزنت كنأول دوأ ىننا . كرسأت وأ كيلع ضيقت نأ ىف

 انل متفت نأب ةمدخ ربك أ انل ىدؤت كلذبو « ديدحلا ةكَس لامع لعفي اك

 مدعي ىصوتو فنملا كرت ىلع ضحن كنكلو . كعم'فرصتلا قيرط
 ةقشلا قيرط نم راصتنالا دشنت كنا . ءادعالاب ىتح رشلا لمف

 ةيعرلا بادآلا دودح كتطخ ىف ىعارتو « سفنلا بيذعتو لايحالاو

 كلذكو «  نيديلا فوتكم زجاعلا فقوم انفتويام اذهو ٠ ةلاسلاو

 ٠ فطاوعلا نم اذه هباشي امع سطع لارئج ريع
 انيداضم نم سانأ اهيف ربع ىتلا ىلوألا ةثداحلا ىه هذه نكت لو '

 ةلاسبلا بورض نم نويهارجايتسلا يدبيام ءاقلت ةقيمعلا مهفطاوع نع

 « ةيلامثلا ءىطاوشلا ةقطنم ىف دونهلا لاعلا بّرضأام دنع هاف . ةردانلا

 لقني مل اذا ةحداف ةراسخ ىلا « بموكحدإ » ليج ىف نوعرازملا ضرعت

 ىلا ىدنه اتئامو فلأمجرف . الاح رصعيل لماعلا ىلإ مطق ىذلا بصقلا

 ٠بجاولا اذه اوماق نأ دمب الا نيبرضلا مهاوخا ىلا اومجري لوءلمعلا

 لاملا انمجرأ «نابورد ةيدلب دونما لامعلا ب رضأام دنع هنأ اضيأركّداو
 .تايفشتسملا ف نيضرمملاو ةيحصلا ىراجلا فلمعلاب مهلا دهعي ناك نيذلا

 اذا ةيحصلا لامعألا نأ ىف كلش الو ٠ محلامعأ ىلا عوجرلا اوضفريملف

 صغت تناك نيذلا نيك اسلا ىضرلا كئلوا دحأ ضرع مل اذاو « تلطمت
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 يضرلا مرحيبو « ضارمألا اهحاتجن تناك ةنيدملا ناف « تايفشتسلا مهم
 نوكي نأ اهارجايتسلا ًادبع نمٌوم لبقي ملو ٠ ةيرورضلا تادعاسلا نم
 انينثتسا اذلو . ةثراكلا هذه لثم ةيلوؤسم لمحتي وأ اذه لثم ىف ًاببس
 رظني نأ ىهارجايتسلا ىلع هناف ٠ ماهلا هذه لثم ىف نولمعي نيذلا لامعلا
 ظمأ نأ عيطتسأ ثنكو . هزكر مو هودع فقوم اهوطغع ةوطخ لك ىف
 رهاظلا ريغ هرثأ كرتي ناكةلسابلا لامعألا هذه لاثمأ نم لمع لكنا
 . ةلوقعم ةدعاق ىلع مثافتلل وحلا ”ئبهمو دونحلا ردق نمعفريو بواقلا ىف

 ىذلا «نوستربور» نيماينب ريس ناكو . لعفلاب مافتلل وجلا أيهم دقلو
 بونج ىلا لوصولا كشو ىلع ةصاخ ةنيفس ىف « مجدراه درول » هلسرا

 ٠ ايروتيرت ىلا زوردنا عم هيف تبهذ ىذلا تقولا تاذ ىف ةيقيرفأ

 ايروتيرب ىلا لصن نأ انيلع ناكهنآل «انرفاسو همدقم رظتنن ل اننكلو

 ىقيقح ببس كل انه نكي ملو ٠ سطع لارنج هددح ىذلا مويلا ىف
 بيلا ليبس ال « اهيف بغرت ىتلا ةجيتنلا بفمأل « هراظتنا ىلا انوعدي

 . انناعا ةوقب الا

 نأ ىدرفع ىلع ناك نكلو ٠ ايروتيرب ىلا وردنا ىعمو تلصوو

 باصتعاب الوخشم نيملا كلذ ىف لارتملا ناكو . سطم“ لارنج ضوافأ
 دقل ىتح «ةريطخ رهاظم اذ اياصتعا بتلاكدقو « ديدحلا ةكس لامتع

 لامعلا ناف . ةيفرعلا ماكح الا نلعت نأ داصتالا ةموكح ترطشا
 نودتعي اوؤدب لب « روجالا ةدايز ىلع مهبلاطم ىف اورصتقي /نييبوروألا
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 . ةموكحلا نود رومألا نانع ىلع اوشبقي نأ نيلواحم تاطلسلا ىلع

 اهنم تيأر ىنكلو « ةريصق سطع لارج عم قاضوافم ىلوأ تناكو
 دنع « لبق نم هيطتع ناك يذلا بهشألا سفن اهيف طنمب ل لارتخلا نأ

 . نآلا ىدبأام ىتشقانل دادعتسالا نم دبي ىل هناف . لوألا فحزإب انأدبام

 وه ناك وألا ىف هيلا انأل ىذلا اهارجايتسلا حالس نأ نيح ىف كلذ

 نأ ىلوالا ىف ضفر دقف اذهعموةيناثلا ىف هب دهن ىذلا اتحالس سفن

 .ثحس نآل هدادمتسا ىدبأ دقف ةيناثلا ىف امأ « تاضوافم ىف انعمزخدي

 " ههوجو عيمج نم فقولا انعم

 ةكرخ تفقوأو « ئكدبم قافتا ىلا لارنجلا عم تلصو دقلو
 . زيلجتالا ىنأقدصأ نم ريثك كلذب حرف دقل . ةرمرخآل اهارحايتسلا

 ثق ال دتلو ٠ ئاهنلا قافثالا ماهتا ىف ةدعاسلا دب اودع نأب اودعوو

 . قافتالا اذه لوبق ىلع دونملا ىناوخا لمحأ نأ ىف بعاسلا ضعب

 اولاق لب 150 ةنس هدعول سطع فاخ نم ناك اب مهضعب ىنرك ذف

 دفي ل كنأ انفسؤيو « لبق نم ةرمانب بعالت دق سطمس لارتج نا »

 .فوس لجرلا نأ ىف كش الو ٠ ىرخأ ةرم هب تقئوو سردلاكلذ كيف

 ةوعدلا ةداعا ىلا رطضتس كنأ ىف كشنال اننأ اك« ىرخا ةرم كنوخم

 ففوس كتدلج ىنب نم نم نكلو .ىرخأ ةرم اهارجايتسلا ةكرحت مايقلل
 نأل امئاد نيدعتسم نونوكي سانلا بتلا روصتت لهو ؟ كءاعد بيحي

 الا كلذ ءارو نم ممل نوكيال ناو ؟ كلذل اوعد الك نجسلا ىلا اوبهذي
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 نأ درجمم هدبع ثكتي نأ ثبلي ال سطمس لارنجلاك لجر عم لشفلا
 . 6 ؟ هيلع دهاعي

 « ىلا هجوي فوس ضارتعالا اذه لثم نأ نم نيقي ىلع ثنكو

 . ىلاوخا هب ىبجاو ام دنع شاهدنالاب الو بحعلاب ذخؤأ ل كلذلو

 هشقانع قثي نأ هيلع لب « عدختو ىهارجايتسلا شفي نأ مهلا نم سيلف

 ًادبع نمؤملل ملألاو . هب ةقثلا مدعل ًابابسأ دج نأ نع ًاديعب مادام

 روصتي نأ درج كبترب نأ هيلع بحال اذاو -امامت ةذللاك اهارجاتيسلا

 . ةقئلا مدعو كنشلا ناضحأ ىف هسفنب ىقليف « ةدشلا فاغم وأ لا
 الف « ةيتاذلا هتوق ىلع ادمتعم مادام ىهارجايتسلا ناف يرخأ ةهج نمو

 تانايخلا ترركت امم قثي نأ هيلع ناف . هسفانم هعدخم نأ نذا همهم

 ,قحلا ديزي امنا هذه هتقثبهنأ نمؤيو « عدخلا تنولتو دئاكملا تعونتو

 ٠ راصتنالا ناوأ برقيو ًاشطبو ةوق
 لمحأ نأ ىف ةياهلا ىف ثحمتو « ةقرفتم لاح تاماّجالا تدقعو ٠

 ,ىنعم نومهفي دونحلا أدب انهو ٠ قافتالا ءىدابم لوبق ىلع دونملا
 دهاشلاو طيسولا وه زوردنا ناكو . قمعأو قدأ امبف اهارجايتسلا

 لوبق ف تدناعو تددشت تنك ىتأ ولو . قافتالا داوم ىلع دحوألا

 ىارم ماهمال ةليسو ذختي ناكى دانع نأ ىف كش الف « قاثثالا اذه

 ىلأ لصن نأ انمطتسا الو « فنعو ةدشب مثدض لمعتسي ًاحالسو «دونهلا

 نمز دعبالا « ةيلاتلا رهشألا ةتس لالخ ىف هراّيب انزف ىذلا ىثاهنلا رصنلا
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 «  لسابلا جات نارفثلا» نأب ةلئاقلا ةيتيركسنسلا ةمكملاا نا . ليوط

 دج نأل ةليسو ةيأ ناسنا ىأل كرت ال نأب ىهارحايتسلا ىلع ىفقت دق

 ” ادم 2 ىلا ىلع ةلالد ةقثلا مدعو ٠ أطخلا ًاذفنم هفرصت ىف

 ع كشلاو ةقثلا مدع هعمو فعضلا بابسأ لكى قتب امنإ اهارجايتسلا

 هباذتجا ىلا ىمري لب هعصخ ميطحت ىلا ىمريال ىهارجايتسلا نأ مادام

 "لوكا لا ةدووموم

 ىلا لسرأو ارتلجنا ىف « لابكوج » ناك ةكرعملا هذه ثيتتا الو

 ابوحصم ترفاس 1914 ةنس ةيلوي رهش ىفو . كل انه هيقالا نأ ًايلاط

 . ارتلجتاب «نوتبمزوس» رغث ىلا ىابرتسوكو ابك نب
 نأ لغو لع ىظنلاةيرخلا نأ انتل © دام# نوح اننلبامدنعو

 انرفس لطعتو « لعفلاب ثدشن اهنأ انممس شناملا رحب انلصو الو . بشنت
 نأ دعب رحبلا ىف ةنيفسلا داقت نأ بعصلا نم ناكو ٠ نمرلا نم ًانيح
 الا نوتبمزوس ىلا لصن لف« ةكاتفلا اهماغلأ هئاحنأ ىف تاصاوغلا تشب

 . ةقاش ةحايس ى امهانيضق ناموي دعب

 ىف الإ ندنل لصن مل اننأ ريغ « سطسغأ 5 مون برحلا تناعأ دقلو
 . رهشلا كلذ نم سداسلا مويلا

 عيطتسي ال سراب ىف « لابكوج » نأ تماع ندنن ثطو الو

 ل« سيرابو ندنل نيب تعطق دق تالصاولا لكت ناك الو « ةدوعلا

 ىنطو ىلا ةدوعلا ف بغرأ نك ألو ٠ دوعي ىتم فرعأ نأ ىل رسيتي



 ٠ دوعي ىتم طبضلاب فرعي نأ دحأ عطتس مل نكلو « هارأ نأ لبق

 وحن ىجاو وهامو ؟ ةرتفلا كلت ىف لمعأ ايف ركفأ نأ ىلع قب

 قالمز دحأو نحسشلا ىف قيصر 6 ايناجادأ ىجياروس » ناكو ؟ برحلا

 باشلا اذه ناك الو . ندنل ىف نوناقلا شردي اهارجايتسلا رح ىف

 « اهحور ىلع سانلا فقوأ نمو اهارجايتسلا !دبمب نينمؤلا صخلأ نم
 ىنونج ىف لمع لح ةاماحما ةداهشب زاف اذا ىتح « ندنل ىلا هانلسرأ

 نم هريغو « اتهم جارفج » تاباق هب ىلاصتا قيرط ىفو ٠ ةيقيرفا
 اعامحا اندقع ةشقانلا دعبو « ارتلكتا ىف نوسردي اوناك نيذلا دونحلا

 . ىنلاحرتقم اوعمتسيل « ادنلرباو اريل ىف نيميقلا دونهلا لك هرضح

 علضب اوذخأي نأ بجي ندنل ىف نيميقلا دونهلا نأب رعشأ تنك دقف
 نأ دونهلا ىلعف ءشيحلا ىف اوعوطت دق زيلجتالا بالطلا ناف « برحلا ىف

 ليقو « ىقاحرتقم ىلع ضرتعاف . مهناوخا ظح نم لقأ مهظح نوكيال

 ديبعلا انثاو . حيسف عساو برحلا ءازا زيلجتالاو دونبلا نيب لصافلا نأ

 ثقو ىف هتبقر كلامو هديس نواعي نأ دبعلل نكي فيكف ٠ دايسألا مو

 زهتي نأ ررحتي نأ ديرب وهو هوعدي دبعلا بجاو ناو ؟ هيلا هتحاح

 كنتو, ىععنتي ل ىأراا اذه نكلو؟ هتدشو هديس جايتحا ةصرف .

 «ةقالعلاو زكرملا ثيحنم ىزيلجالاو ىدنبلا نيب ديعبلا قرافلا فرعأ

 نأ دقتعأ تنك لب ٠ لعفلاب ًاديبع انحبصأ اننأ دقتعأ نك أ ل ىنكلو
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 هللا اهعوجر نم رثك أ « زيلجتالا نيفظولا ةهافس ىلا عجسرت امنا انيعاتم

 انفصل مهحبرت نأ .نكمي ءالؤه ناو « هعومم ىف ىزيلجتالا بواسألا

 مهتواعم قيرط نم مهسسانزك رم نسحن نأ اثدرأ اذاف . بحلاو فطملاب

 ٠ هتمقو ىف مهناجب فقن نأ نذا انبجاو نم ناف « برحلا ىف مهتدعاشمو

 بواسأ نأ كاذ ذا دقتعأ تنك ناو ىننأ ىلع . ىوصقلا مهّجاح

 هيف ام لك ىلادب دق نكي مل هنأ الا ؛ لظو صقن هيف ىزيلجتالا رامتسالا

 هتدقف دقو امأ . هلكك اردالا نآلا اهكردأ ىتلا صئاقنلاو بويملا نم

 نواعأ نأ نآلا ضفرأ ىناف « ىناطيربلا رامتسالا بواسأب تمت

 بحعأ :كاذاو“ + نوامشلا هوجو نم: ةسنو عاب ةي زيلجتالا ةموكسحلا

 بواسألا كلذ داسفب مهعانتقا نم مغرلا ىلع « نب ريثك ءاقدصأ نأ فيك

 ,نولازي ام ء مهسو هب ةقث لك مهئادقف نم مغرلا ىلعو « نيفظوملابو لب

 . ةدعاسملا دي اهل نودعو ةموكملا نونواعي

 < برحلا ىف زيلجتالا ةنواعم ىف ىتركف اومواق نيذلا ىأر نم ناكو

 ةينطؤلا مهلاطم دونهلا اهبفناعي ىتلا ةعاسلا تناح دق برحلا نالعاب نأ

 .هدحتي ناك ىركف نكلو . ًايسايسو ًاينطو مثزكرم نسحي اب اوزوفيل

 ءاهزهتن ةصرف اهمدشو اناطي ةحاح نم ذختن نأ انيلع بحي ال هنأ ىلا

 تلاد ان انتل لم ظرف هيل نأ 6: رلقلا هيو هسا نيش سالو
 ىلع دونهلا نم رداق لك توعدو ىنأر تعبتا كلذلو ٠ ةمئاق برحلا



 < ؟م6 ح

 دوته اهيف كرتشا أب ء توعد تبيجأو .برحلا ىف كرتشي نأ عوطتلا

 ٠ لحنلا فلتخم نمو مملاقألا فلتخم نم

 اننأي هفرعأو قئاقحلا هداهم هريخأ « ورك » درولل اباطخ تررحو

 اذه ىباط ناو « ىبرحلا فاعسالا ىف ًاسورد قتلتن نأل دادعتسا ىلع
 انضرع ام « ورك » درول لبق دقلو . لمعلا اذه مايقلل انم الوبق ريتعي

 ةئدخل اندادعتسا انرهظأ ذا انركشو « ددرتلا ”رم ليلق دعب هيلع

 1 ظ . جرحلا فقولا اذه لثم ىف ةيوطاربمالا

 ا نأ ءرملل قوري ىتلا رظانملاب جمت نيحلا كلذ ىف ندنل تناكو

 مهنم لكو لغاش لقش ىف عيجلا ناكن كلو « رعذ كلانم نكي ملف
 برحلا ىلع نونرمتي ءاحصألا أدبف . هتعاطتسا لصت ام ردق ىلع لمعي

 (ةريثك ماهم: ءاستلاو خويفلاو ءافشلا لع ىو م ناذبلا تاكردو

 هم نيدثالاو «نادلا ف ىحرحلا تادامغلاو سباللا زيهجت اهمعأ

 . نطولا ىلإ

 دعب راح سقط ىلا دوعي نأ ىدنأغ امتاهم رطضا» - ةظوحلم )

 ىف دنهلا ىلا ارتلجتا رداغف  طاعانستةإت «  هروابلا » باهذاب هتباصأ

 ( تورد اكد نس 1541 رع و بش

 ٠ ومس ٌةنس ريمسد ؟9 ىف نيقر هتقجرت تحت ١
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 باتكلا سرهف

 ىدئاغ اهتاهم ىف كي قوش موحرملا ةديصق
 مجرما ملقي ةروص  ةجاييد
 نكسلاو دكوملا لوألا لصقلا

 ةسردللا مايأ  ىتاثلا لصفلا .
 باشلا ةروك اب س ثلاثلا لصفلا

 27 ندنل ىف  عبارلا لصفلا
 " دنحلا ىلا ةدوعلا  سماخلا لصفلا
 لاتاث ىف  سداملا لصفلا
 ايروتيرب ىف  مباسلا لصفلا
 نابرود ىف ءاغونلا فنع . نماثلا ليصفلا
 وبلا ترم حالا لفل
 دوسالا نوءاطلا  رشاعلا لصفلا
 ةيابنلا هذه قح . رفع ىداحلا لصفلا

 واوزلا ةروث  رهع ىتاثلا لصفلا
 حورلا فيقثت - رهع ثلاثلا لصفلا
 لاتان ىف اهارجايتسلا ._ رصع مبارلا لصفلا
 ” :نويزبلا نومواهلا دي رفع ساما ليمألا
 راصتنالاو نحسلا . رهع سداسلا لبمفلا

 ١ نم ف ءاحد ١ م58 ةئس هداليم ةقيقحو ال55 0 لو عدنا ١

 ازا فطنقلا ةلديع باتكلا اذه نم ىلوالا لوصفلا ةئ' ثرشن ع ”
 5 باتكلا اذه ىف اهردن اندعأ دقو
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 ريبكلا قرشثلا ىئاكلا لقب

5 : 3 : 

 يبرعلا الاب باب ىف باتل لدأ
 « هئارمأو قرشلا كوام نم ًاريمأو اكلم ٠ ةريسل عمماج

 ( ةيمويلاهتشيعمو مهنم لك لاو>أ نع نابي هيفو !مثروصب نب زمو

 10 باتكلا قو: . ىسدايسلا هدالب سيراتو همولعو هنأشنو

 ةيرصملا ةيضعلا .ْنَع لصفم نايبو 4 ةيسايس ةدهاعمو ةقشو

 ةيبرغلاو ةيناريالاو: ةيرعلاو ةيكرتلا تاروثلاو « ةيروسلاو
 اهريغو ةيناغف لاو



 ا
 مالشإلا جراف َتاظنَو

 ماب همس ى رود ةمالاعلل

 نايك
 هئوحب ىف هتقدو هصالخاب ىزود قرشتسلا ةمالعلا فرع .
 ةقذي دلاخلا باتكلا اذه مجرت دقو نيباسملاو سلدنألا نع

 هنع ىنغتسيال حبصأف ةسيفن تاقيلعت مجرتملا هيلع قلعو ةنامأو

 : مالسالاو سلدنألا يخي راتب ىنعي ىلرع ثححأي .
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